
ÚKOLY NA TÝDEN OD 18. 5. – 22. 5. 
 
 
Zdravím, můj malý studente! 

Už jsem se na tebe těšila, tak sníh bohužel nenapadl a moje běžky už leží ve sklepě. Ale 

není to nic smutného, mé kolo radostí zařehtalo a těší se na projížďku.  

 Minulý týden jsme řešili návrat některých z vás do školy 25. 5. Dnes se mi podařilo zjistit 

vysoce utajované informace k nástupu pro ty, kteří jsou již přihlášeni nebo se ještě rozhodují. 

Naše třída 3.B bude mít příchod do školy v 7:55, hlavním vchodem, kde si vás vyzvednu já 

osobně. Spolu projdeme „dekontaminační komorou“ a nasadíme si roušky, popřípadě štíty 

(pokud by někdo měl) a následně půjdeme ovládnout šatnu 8.B. Poté dokonce obsadíme i 

třídu 8.B, která bude naší pevností až do konce školního roku. Spolu budeme válčit až do oběda 

(což bude někdy mezi 11:30 – 12:30) a ti z vás, kteří budou lační ještě po větším dobrodružství, 

mohou pokračovat odpolední družinou, kde mě na místě velitele vystřídá jedna z úžasných 

vychovatelek. Paní vychovatelka tě pak odpoledne, buď předá rodičům nebo pošle samotného 

v předem stanovený čas, který vyplní rodiče do přihlášky. Standartní výuka probíhat nebude, 

budeme pracovat v rámci distanční výuky. Pokud bych na cokoliv zapomněla, určitě mě 

neváhejte kontaktovat, pokud budu vědět ráda poradím, pokud ne ráda zjistím. 

 V plánu výuky tento týden najdeš procvičování VS po Z, předložky a spojky. 

V matematice násobení a dělení 10 a 100. A hlavně převody jednotek, zkus se s tím poprat, 

pokud by to nešlo, neboj, podíváme se pak na to ještě spolu. Držím palce, ať se vše podaří.  

 

A kdyby cokoliv, vždyť víš, můj email máš J  

Tvoje paní učitelka Iva 

 (iva.vaclavikova@post.cz) 

Zpráva od paní učitelky Stulíkové: 

Pokud to nezvládneš, nevadí, doučíme se.  
Kdo zvládne, dostává velkou pochvalu! Všem držím palce! 
Nezapomeň poslat zprávu o splnění úkolů. 
S pozdravem J. S.  
jstulikova@seznam.cz 
 

 
 
 



18. 5. PONDĚLÍ 
ČESKÝ JAZYK –  PS str. 29 cv. 2, 4 (přepisovat nemusíš ;) ) 
MATEMATIKA –  – Dnes budeme násobit číslem 10 - násobíme – li číslem 10, připíšeme za 

násobené číslo 0 
   Př. 70 . 10 = 700 
         95 . 10 = 950 
   PS str. 28 cv. 1 – pozor, poslední beruška se násobí číslem 9 
   PS str. 28 cv. 2 – napiš jenom příklad a odpověď 

- Pokud by sis nevěděl rady: http://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-46/ 

ANGLICKÝ JAZYK –  opakování slovíček, básniček - anglicky i český překlad 
- čtení a překlad slovíček - 2. sloupec na papíru = 1. lekce 
- učebnice str. 13 - číst + překlad do češtiny  
- číst a překládat vše nahlas, aby ses slyšel 
- věty o věku - znáš kladné věty: to be + číslovka (He is ten. = Je mu 10) 
- naučíme se záporné věty = Není mu 10. - dáme "not" za  "am, are, is " 

                                                                           Není mu 10. = He is not ten. 
                                                                            Není mi 5. = I am not five. 
                                                                           Nám není 6. = We are not six. 

-  napiš záporné věty o věku pro všechny osoby, česky i anglicky. Všechny číslovky 
v Aj piš slovy jako je v příkladu. 

- Neboj, dokážeš to. Nezapomeň na "not", které musíš dát do každé věty.  
- not vyslovujeme jako not  
Nezapomeň na "hlášení" o splnění úkolu, popřípadě napiš otázky, čemu nerozumíš. 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – dnes máš volnou ruku, namaluj cokoliv, budeš chtít 

19. 5. ÚTERÝ 
ČESKÝ JAZYK –  PS str. 29 cv. 3 

- V předposlední větě najdi příslovce a podtrhni ho červenou barvou. 
Jak, že se ptáme na příslovce? Pokud nevíš, podívej se do sešitu. J 

- V prvních dvou větách podtrhni podst. jm. a urči u nich pád (pád 
stačí napsat číslem nad podst. jm.) 

MATEMATIKA –  - Dnes budeme dělit číslem 10 - dělíme – li číslem 10, odebereme od 
děleného čísla 0, k názornému vysvětlení můžeš použít internetový 
odkaz ze včera 

    Př. 300 : 10 = 30 
        950 : 10 = 95 
   PS str. 28 cv. 4  

PS str. 28 cv. 3 – pouze příklad a odpověď 
PS str. 28 cv. 5 – v prvních 5 příkladech násobíš, v druhé půlce dělíš 

ANGLICKÝ JAZYK – podívej se, prosím, v pondělí 
 
PRVOUKA –   zopakuj si kapitolu živočichové a doplň do PS str. 47  

( ve cvičení 1 – v zimě můžeme vidět 6 zvířat J, S, V, K, L, V) 

 
 
 



20. 5. STŘEDA 
ČESKÝ JAZYK –  - dnes budeme určovat, co za slovní druh je: za, před, u, při, k 

- Víš? Že se ptám, viď. Taková hvězda jako ty, to samozřejmě ví - 
PŘEDLOŽKY, budeš potřebovat poznámky předložky z minulého 

zadávání. Papír si pročti, cvičení vypracuj a vlep do sešitu čj školní. 

     
MATEMATIKA –  Násobení a dělení 100 – doufám, že se ti nezamotala hlava, neboj to 

zvládneš, je to hodně podobné násobení a dělení 10  
   Násobíme- li číslem 100, připíšeme za násobené číslo dvě nuly 
   Př. 8 . 100 = 800 
   PS str. 29 cv. 1, 2 
   Dělíme – li číslem 100, odebereme od děleného čísla dvě nuly 
   Př. 800 : 100 = 8 
   PS str. 29 cv 3 

ČTENÍ -   písanka str. 8 – Dej substantiva(podst. jm.) do správných tvarů 
   ČÍTANKA – str. 99 Jak závodil slimák s liškou  

- Sázím na slimáka, co myslíš ty? J  

INFORMATIKA –  pokud budeš chtít -> www.skolakov.eu - Matematika 3. třída -> 

Násobení a dělení (mimo obor násobilek) -> Počítání se strašidly 

HUDEBNÍ VÝCHOVA – když budeš mít chvílku, zatanči si  - Taneček na Lion sleeps tonight 
   https://www.youtube.com/watch?v=VT6PAR_k_a0 

21. 5. ČTVRTEK (Dnes matematika místo druhé hodiny českého jazyka)  
ČESKÝ JAZYK –  PS str. 29 cv. 1  
   PS str. 30 cv. 1 a) – pouze a), b) zatím nedělej 

MATEMATIKA  –   PS str. 29 Ajajaj, co se nám to tu objevilo mm? cm? dm? m? Kde už jsme 
to jenom viděli? Vzpomeneš si? Říkáme jim JEDNOTKY DÉLKY.  
V příloze najdeš papír s vysvětlením, jak převody jednotek fungují. Doufám, že to bude 
srozumitelné. Ty na to určitě přijdeš! Případně jsou tam vložené odkazy s názorným 
vysvětlením, tak se na ně můžeš podívat. Pokud nestihneš vše dnes, dodělej papír zítra.  
 

ANGLICKÝ JAZYK –   podívej se, prosím, v pondělí  

PRVOUKA –   zopakuj si kapitolu živočichové a doplň v PS str. 48 

22. 5. PÁTEK  
ČESKÝ JAZYK – Dnes si projdeme spojky. Poznámky jsou v příloze, ve cvičení najdi 
spojky a vlep poznámky do sešitu školního.  
   PS str. 38 cv. 5 – procvič si spojky a předložky 
MATEMATIKA  –   Pracuj na papíru JEDNOTKY DÉLKY, ať se v pondělí můžeme vrhnout na 
str. 29 a zjistit jak je to s tím slonem nebo žirafou 
ČTENÍ -   Písanka str. 9 – Doplň vhodná slovesa, věty napiš 
   Čítanka – str. 98 – básnička datel 5x přečti a krásně přečti nahlas 

mamince, tatínkovi, babičce nebo dědovi, když se ti to povede, myslím, že bys 
zasloužil/a nějakou sladkou odměnu 



JEDNOTKY DÉLKY 
 
Základní jednotkou délky je metr, který má značku m. Další často používané jednotky jsou 
odvozeny od metru pomocí standardních předpon: 
 

Jednotka Zkratka 

milimetr Mm 

centimetr Cm 

decimetr Dm 

metr M 

kilometr Km 

Základní převody 

Převody mezi jednotkami délky znázorňuje následující schéma: 

 

 
 

 
 
 
Jak převody fungují ti názorně vysvětlí na tomto odkazu: 
http://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-51/ 
 
pokud ti nebude fungovat 
 
Do vyhledávače zadej www. matyskova-matematika.cz – klikni na Výuková videa, 3.ročník, 8. 
díl – číslo 51 
 
Procvič si. Pokud budeš koukat do obrázku, dávej pozor ať skáčeš po správné šipce, ať víš, 
jestli budeš číslo dělit nebo násobit. 
 
1 dm =  cm 
10 cm = dm 
1 m = dm 
10 mm =  cm 
1 cm = mm 
10 dm = m 
! 1 km = m 
 



SKVĚLÉ!!! POKUD JSI VŠE ZVLÁDL NA VÝBORNOU, MŮŽEM SE PUSTIT NA TROCHU TĚŽŠÍ 
VARIANTU 
 
Nastávám totiž problém, pokud bychom potřebovali zjistit kolik cm je v 1 m  
 

1 m = _______ cm 
 

Věděl by sis s tím rady?? 
 

Tam totiž dochází k násobení desítek  
 
 
 
 

 
 

 
Můžeme tedy říct: 

- Pokud převádíme z m na dm číslo se zvětší 10krát 

- Pokud převádíme z m na cm číslo se zvětší 100krát  
- Pokud převádíme z m na mm číslo se zvětší 1000krát 

 

 
 

 
 
 

- Pokud převádíme z mm na cm číslo se zmenší 10krát 

- Pokud převádíme z mm na dm číslo se zmenší 100krát 

- Pokud převádíme z mm na m číslo se zmenší 1000krát  
 
http://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-52/ 
 
Do vyhledávače zadej www. matyskova-matematika.cz – klikni na Výuková videa, 3.ročník, 8. 
díl – číslo 52 
 

: 100  

. 100  
(10 . 10)  



 
 
 
 
Doplň tabulku.  

m 1 8 5 2 7 9 4 6 3 
dm 10         
cm 100         
mm 1000         

 
Vypočítej. 
5 m =  cm 
10 m =  cm 
3 m =  cm 
9 m =  cm 
 
800 cm =    m 
600 cm = m 
200 cm = m 
700 cm = m 
 

6 dm =    cm 
9 dm =  cm 
3 dm =  cm 
8 dm =  cm 
 
40 cm =  dm 
20 cm =  dm 
70 cm =  dm 
50 cm =  dm 

 
Doplň. Některé příklady si můžeš ukazovat na pravítku. 
 
7 cm =   mm 
5 cm =  mm 
9 cm =  mm 
3 cm =   mm 
 
200 mm =       dm 
600 mm =      dm 
100 mm =      dm 
400 mm =       dm 
 

5 dm =  mm 
9 dm =  mm 
2 dm =  mm 
10 dm =  mm 
 
200 mm =      cm 
500 mm =     cm 
400 mm =      cm 
800 mm =     cm

 
 
 
 
 
 
 
 



V předchozích cvičeních jsme si procvičili převody mezi mm, cm, dm, m, ale na jednu 
jednotku jsme ještě zapomněli. Víš, která nám chybí ještě procvičit? 
 
VÝBORNĚ!!! Je to KILOMETR!!! Zde si budeme pamatovat, že: 
 

1 km = 1000 m 
 

Procvič. 
6000 m =  km 
9000 m =  km 
15000 m =  km 
7000 m =  km 
8000 m =  km 
 
20 km  =   m 
5 km  =  m 
60 km  =   m 
9 km =  m 
12 km  =  



SPOJKY 

- patří mezi NEOHEBNÉ slovní druhy – nemůžeme je skloňovat ani 
časovat 

- jsou to slova, která spojují slova nebo věty 

- před spojkami a, i, ani, nebo se čárka obvykle nepíše 

- před ostatními spojkami se čárka píše vždy 

 

 

Podtrhni ve cvičení všechny spojky. 

Terezka šla do krámu, ale měli zavřeno. Laurinka a Kubík 

měli úkol správně. Domča se moc snažil, aby vše dobře 

slepil. Přijde Gabča nebo Johča? Vlastík byl venku, když 

přišla maminka domů. Viki i Nelinka byly rády, že všechno 

stihly. K tabuli půjde Mirďa nebo Evelínka? Rozárka už má 

hotovo, protože svědomitě pracovala. Míša a Mája 

pojedou spolu pod stan, proto si musí jít zabalit, aby stihli 

včas odjet. Štěpa a Kubík jsou dobří kamarádi, proto si vždy 

rádi pomohou. 

  

 

ČÁSTICE 

- patří mezi NEOHEBNÉ slovní druhy – nemůžeme je skloňovat ani 

časovat 

- vyjadřují přání, radost, obavy 

- často stojí na začátku věty (ať, nechť, kéž, což), mohou však být i 

uvnitř věty (např. prý) 

 

Najdi a podtrhni ve cvičení všechny částice. 

Ať se u nás brzy ukážeš. Kéž bych mohl večer do kina. Nechť odejdou 

ti, kteří mají v srdci zlobu. Což jsem to neříkal předem? Martina jsem 

k tomu prý naváděl já. 

 

CITOSLOVCE 

- patří mezi NEOHEBNÉ slovní druhy – nemůžeme je skloňovat ani 

časovat 

- vyjadřují city, nálady, výzvy apod. nebo napodobují různé hlasy a 

zvuky, např. ó, au, fuj, hej, haló, psst; bú, mňau, haf, cukrú, bum, 

bác, cink, crrr 

 



 


