
Úkoly 3.třída do pondělí 16. 3. 2020 (ČJ, MAT, PRV, AJ) 

ČESKÝ JAZYK 

Vyjmenovaná slova po V uč. Str. 75 
-naučit zpaměti řadu vyjm.sl. 
- významy slov viz tabulka str. 75 
Str. 76 – vy – vysoký – výt 

 -žlutá tabulka rozlišování slov výška x vížka – umět vysvětlit 
- písemně cv. 2a na papír 
Str. 77 výskat – zvykat – žvýkat 

- Ústně cv. 1,2, a tabulka 
- Písemně cv. 3 na papír 

Str. 78 vydra – výr – vyžle 

- Ústně cv. 1,2, a,b a tabulka 
- Písemně cv. 3 na papír 

Str. 79 povyk – výheň a slova s předponou vy, vý 

- Ústně cv. 1,2,3,4 a tabulka 
- Písemně cv. 5 na papír 

Písemné úkoly předloží děti po návratu do školy ke kontrole. Děkuji TU 

 

Čtení  - vlastní kniha – na papír napsat název knihy, autora a čísla stránek, které dítě přečetlo. 

Doporučuji stránky www.skolákov.eu – procvičování ČJ, MAT i AJ.  

 

MATEMATIKA  

- OPAKOVÁNÍ MALÉ NÁSOBILKY 
- SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 1 000 ZPAMĚTI I PÍSEMNĚ 

VYPRACOVAT PRACOVNÍ LISTY – po návratu do školy, předat ke kontrole. 
 
PRVOUKA 

Opakování probraného učiva Neživá příroda – měření – veličiny délka, objem, hmotnost, teplota a 
čas. Vypracovat pracovní list.  
Nová látka ústně – přečíst v učebnici str. 48 Vlastnosti a dělení živých organizmů. 
 
ANGLICKÝ JAZYK  

Opakování slovní zásoby, frází, písniček viz žlutý slovníček. Vypracovat obrázkové slovníky – pracovní 
listy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test Prvouka – NEŽIVÁ PŘÍRODA MĚŘENÍ VELIČIN 
 

1. Vyhledej v učebnici prvouky a doplň tabulku 

 
VELIČINA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ZKRATKA MĚŘIDLO 
    
    
    
    
    
 

2. Dopiš do vět měřidla. 

K měření teploty používáme: _________________________________________________________ . 
K měření objemu používáme: _________________________________________________________ . 
K měření délky používáme: ___________________________________________________________ . 
K měření času používáme: ____________________________________________________________ . 
K měření hmotnosti používáme: _______________________________________________________. 
 
(vyhledej v učebnici a dopiš) 
 

3. Seřaď výrobky podle objemu 

Šampon 250ml, zubní pasta 75ml, mléko 1 l, limonáda 2 l, sirup 750 ml 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Odhadni hmotnost a seřaď 

Mouka ______, chléb______, kečup______, hrníček______, židle______, kniha_______ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

5. Změř délku těchto předmětů  

 
Výška stolu________, délka oblíbené knihy_________, tužka___________, oblíbená hračka________ 
 

6. Změř výšku členů tvé rodiny, porovnej a zapiš  

 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 












