
Učivo 3. třídy od 9. 11. do 13. 11. 2020 

 

Český jazyk 

1) Učebnice str. 34 –  

Vyjmenovaná slova a příbuzná BYDLIT/BYDLET – OBYVATEL – BYT – cvičení 1 ústně 

cvičení 2. + 5. písemně 

ostatní cvičení na této straně ústně 

 

2) Pracovní sešit 

str. 25 – dokončit 

str. 26 – cvičení 4. + 5. 

3) Písanka  

 

str. 17 + 18 

Matematika 

1) Procvičovat celou malou násobilku 

2) Učebnice str. 26 + 27 - ústně 

      str. 26 – cvičení 5 – písemně  

     str. 27 – zopakuj jednotky délky ústně 

Prvouka 

1) Učebnice str. 17 – Voda v krajině, dobrovolně stručný zápis 

 

Pro zpestření je opět možno použít cvičení pro 3. třídu na webových stránkách: skolakov.eu 

 

ON-LINE KONZULTACE budou ve středu 

8h30 – 9h15 – DÍVKY 

9h30 – 10h15 – CHLAPCI 

 

Děti, které nemají pracovní sešit do ČJ, písanku či jiný sešit a odevzdali ho ve škole, si jej mohou 

vyzvednout opět ve vestibulu každý všední den od 8 do 11 hodin. 

Vypracované úkoly mohou být i na papíru a PROSÍM NENOSIT DO ODVOLÁNÍ fyzicky do školy. 

V případě nejasností neváhejte kontaktovat na tel. 704 646 308 nebo na e-mailu 

brichtoval@zsnovesady.cz 

S pozdravem 

Libuše Brichtová 

mailto:brichtoval@zsnovesady.cz


 

 

Angličtina 9.-13.11. 

online angličtina 9.11. v 8:30-9:15 (dívky) a 9:30-10:15 (hoši) 

1) Zopakujeme si fráze: „Can I borrow your rubber, please?“ „Yes, here you are.“ „Thank you.“  

Naučíme se 4 nové: „How old are you?“ „I’m nine.“ „Where are you from?“ „I’m from the Czech 

republic.“ 

2) Zahrajeme si hru v učebnici na str. 11 (a procvičíme frázi „What colour is the ruler“ „It’s 

blue“) 

3) Naučíme se básničku – prac. sešit str. 16/1 

 

Samostatná práce na doma: 

1) Do slovníčku vypiš slovíčka Lesson 5 a Lesson 6 (nauč se je číst i psát) 

2) Pracovní sešit 11/1,2 

3) Ústně procvičuj fráze z Unit 1 a Unit 2 (máš je nalepené vzadu ve slovníčku). Použít můžeš 

aplikaci flippity, nebo si fráze vytisknout na papír na kartičky a procvičovat, jako to děláme ve 

škole. Pokud nemáte možnost tisknout, dejte mi prosím vědět, kartičky i s návodem 

nachystám do vestibulu školy. 

 

Každý den věnuj alespoň 5 minut opakování slovíček! Slovíčka můžeš trénovat klasicky ze slovníčku 

nebo v aplikaci flippity: 

https://padlet.com/austovav/vnsq66oz63ela8xj 

Slovní zásobu k naší učebnici najdeš v prvním (modrém) sloupci. 

 

 

https://padlet.com/austovav/vnsq66oz63ela8xj

