
3. třída 

Český jazyk: Psali bychom malý testík na slovní druhy. Vypadal by takto: 

Co to jsou podstatná jména? Napiš přesnou definici. 

Napiš tři přídavná jména. 

Co to je za slovní druh? učit se –                                               tvůj -  

                                          zpívání –                                              líný -  

                                           běh -                                                    lenost – 

Co to jsou zájmena? Napiš přesnou definici.  

 Čeština 29/25 – pozor, máš vybrat příslovce a ne předložku a podstatné jméno! 

Čeština 30 pozorně si přečti poučení mezi modrými čarami! 

PS 13 – všichni, všechno je zájmeno. 

PS 14, 15, 16 – zase se naučte poučku z papíru. 

Čeština 26, 30 ústně. 

Matika: PS 8, 9, 10, 11, 12, 13 

Angličtina: 

48, 49, PS 48, 49 – zelenina 

Prvouka:  

Zopakujte člověka a napište test. 

Na straně 45 začněte živočichy, takový úvod a zahrajte si hru: Šel jsem do přírody a potkal jsem…. 

Čítanka: 54 – O princezně solimánské. Uvědom si, co je důležité pro zdraví.  

Mikeš: 5 kapitol, do s. 172. Napiš do sešitu čtení, proč měli Mikeše v cirkuse rádi? 

Kdo chce, může se pustit sám do 2. dílu.  

Písanka: 20, 21 

 

Písemku najdeš ve schránce, ofoť a pošli na můj mail do soboty.  

 

 

 

 

 

 



 

4. třída – úkoly do 3.4. 

Český jazyk: Pozor, rod mužský končící na -a je podle vzoru předseda, rod mužský končící na -e je 

jasně podle vzoru soudce. Životnost ani nemusím určovat, jsou vždy životná. 

Papír - cvičení 7, pozor – u vzoru pán rozhoduje pád. 1. a 5. je i 

                                                                                               4. a 7. je y 

Papír – 9, 10, 15, 13 – napiš do deníku. 

PS 38 (v lesích, na březích jsou odchylky od vzoru). 

PS 39 – u 2. cvičení si nadepište pád a zdůvodněte i-y. 

Procvičujte ústně ve fialových pětiminutovkách. 

Matika: PS 14/1 stačí pěkná rovnice a pomocné výpočty 37 260 + (37 260 – 783) 

PS 14, 16, 17/1, 2, 4, 5 

PS 18 

Pozor na nuly. Piš pěkně! 

Angličtina: 42, 43 – vaření 

42/1 – What do you want? – Co chceš? Ve 3. třídě jsme se učili větu: What will you have? A nejlepší 

je věta: What would you like? – Co by sis rád dal? Na straně 43 věta se sendvičem by byla lepší: 

Would you like a sandwich? 

PS 42, 43, slovíčka do slovníčku. 

Přírodověda: 22, 23 – borovice, modřín. Zápis. Test na stromy.  

Vlastivěda: Zápis – elektrárny, rybníky, lázně, povodí. (Řeky a přítoky ještě ne). 

Kosí potok: Pokračuj v četbě podle rozpisu a zase si pár větami to nejdůležitější napiš do sešitu čtení.  

Čítanka: 74 – Žralok – Jaké poučení si můžeš vzít z článku? 

               76 – Žirafa 

 

Písemku a pracovní list si můžeš vyzvednout ve schránce. Vyplněné to ofoť a pošli to na můj mail do 

soboty.  

 

 

 

 


