
Úkoly pro 3. A třídu 
Od 25. do 29. května 2020 

 
Milí rodiče a milé děti,  
opět vás po týdnu zdravím. S některými se už konečně uvidíme ve škole, vy, kteří zůstáváte 
doma, budete dále dostávat úkoly touto formou. Dělat budeme totéž. Kdybyste měli s něčím 
problémy, něčemu nerozuměli, potřebovali to více vysvětlit, určitě se ozvěte. 
Jinak vám přeji hezký týden a děkuji za spolupráci. 
 
ČJ 
Nepojedeme dál. Budeme opakovat psaní i/y po obojetných souhláskách a slovní druhy. 
Využijte k tomu prosím výukové programy, jestli máte doplňovací sešity atd.  
Poprosím vás, abyste mi opět poslali dvě cvičení. 

1. diktát (respektujte dětské tempo, diktujte slabiky zvlášť, upozorněte na začátek a 
konec věty): 

Hasiči zlikvidovali požár během dvou hodin. Sněhové vločky se blyštěly v slunci, kroky nebylo 
ani slyšet. Víly měly dlouhé splývavé šaty. Mirka má plyšový kabátek. Blízko mlýna roste 
pelyněk. Brzy vyskočí skoro až do nebe.  
 
2. Přepiš a urči slovní druhy (napiš nad slova příslušné číslo: Podstatné jméno - 1 atd.): 
 
Jiřík přišel k zámku a v zahradě uviděl krásnou princeznu. „Kéž bych ji dostal za ženu,“ 
povzdychl si. Objevil se před ním čert a říká: „Blll, to se může lehce stát.“ 
 
M 

Budeme rýsovat trojúhelník. Prosím o trpělivost a shovívavost... 🙂 
Uč. 32/ 2,3,5; 33/1-5; 34/1-8 
PS 17-19 
 
Narýsujte libovolný trojúhelník ABC. 
Postup: 

1. Narýsuj úsečku AB.  
2. Vezmi kružítko a roztáhni ho tak, aby rozpětí bylo aspoň tak, jako je dlouhá úsečka 

AB. 
3. Píchni kružítko do bodu A a nad úsečku narýsuj část kružnice - oblouček. 
4. Píchni kružítko do bodu B a opět na úsečku narýsuj část kružnice, ale tak, aby se 

protla s prvním obloukem. 
5. Průsečík pojmenuj C. 
6. Vezmi pravítko a narýsuj úsečky AC a BC.  
7. Tramtadadáááá, máš narýsovaný trojúhelník ABC. 

 



AJ 
Začneme opakovat učivo jednotlivých lekcí. 
V uč na str. 56 si zahrajte hru, používejte vazby v horních modrých rámečkách pro otázky k 
obrázkům a odpovědi. V pokládání otázek a v odpovídání se pokud možno střídejte, ať si děti 
procvičí obojí.  
 
Prv 
Uč 70-72 
PS 64,  

 
 

Od 18. do 22. května 2020 
 
Milí rodiče a děti, 
tento týden se soustředíme na slovní druhy, hl. na podstatná jména. 
 
Dětem, které půjdou 25. 5. do školy, nezapomeňte dát s sebou čestné prohlášení. Datum 
nesmí být starší než 3 dny. 
Moc se na děti těším. 
 
ČJ 
uč. 152/3, 4; 153/7a (ústně), d; 155, 157/rámeček, 3; 158/1; 159/ rámeček, 3; 160/ rámeček, 
2 
PS 43, 44, 45 
 
M 
uč 26/ 1, 3, 6; 27/ 3, 6, /; 28/7; 30/3,9; 31/8 
PS 14, 15, 16 
 
Aj 
PS 44 
 
Prv 
Uč 67-69 
PS 61-63 

 
  



Od 11. do 15. května 2020 
 
Dobrý den, rodiče a děti. 
Sledujte tento týden prosím stránky školy, budou tam informace ohledně nástupu dětí do 
školy od 25. 5. Pokud o docházku budete mít zájem, bude potřeba vyplnit a odevzdat 
přihlášku.  
 
V tomto týdnu dojedeme slovní druhy obecně. Opět platí, že většinu cvičení není potřeba 
psát, stačí projet ústně. 
Moc Vám děkuji a snad brzy na viděnou. 
Eva 
 
 
ČJ 
Uč 143/6-doplnit a přepsat; 144/rámeček - před spojkami píšeme většinou čárku, kromě a, i, 
ani, nebo, tam je to jak kdy. Můžou být i dvě spojky za sebou - a kdyby atd. 
144/1 - nejdříve vyhledejte slovesa. Pokud je sloveso na obou stranách od spojky, spojuje 
věty (Maminka vaří a pere.), pokud na obou stranách slovesa nejsou, spojuje spojka slova 
(Máme doma psa i kočku.).  
145/2, 3, 4 - vše ústně; 146/5 - diktát (respektujte dětské tempo, pečlivě vyslovujte, 

předložky diktujte zvláště od slova. 🙂  
147/ rámeček, 2; 148/1 a-e, rámeček, 2, 3 
 
 
PS 36/3; 39/5 
 
 
M 
uč 22/5, 2, 7 - vše ústně; 23/žluté rámečky, 8 - ústně; 24/žluté rámečky, 5, 7 - ú; 25/ žluté 
rámečky, 8 - ú 
PS 12, 13 
 
 
Aj  
Uč 48 - 49 
PS 43 
 
 
Prv 
Uč 64-66 
PS 58-60 

 
 
 

  



Od 4. do 7. května 2020 
 
Milí rodiče a milé děti, zdravím vás v 9. týdnu domácí školy. Pomalu začínají chodit informace 
z ministerstva, sledujte proto prosím web školy, v příštím týdnu už určitě budeme vědět víc. 
 
Posílám další úkoly. Většinu dělejte ústně, není potřeba všechno psát! Jen ať si děti občas 
napíší pár vět.  
Opět Vám moc děkuji za spolupráci. 
 
čj 
Uč 119/6 - ústně; 125/2 - ústně; 140, 141 - rámeček + cv. 2; 141/1 - ústně; 142/ žlutý 
rámeček + cv. 3, 4; 143/5, žlutý rámeček 
PS 40, 41, 42 
 
M 
Uč 15/7 - stačí ústně; 16/1, 2 - už jsme dělali společně ve škole, je to v podstatě opakování 
17/3; 18/2; 19/3; 21/1, 2, 3, 5 
PS 7, 8, 9, 11 
 
Aj 
Uč 54, 55 
PS 47-unit 4, poslech 83 
 
Prv  
uč 61-63 
PS 54-57 

 
  



Od 27. 4. do 30. 4. 2020 
 
Milí rodiče a drahé děti, 
moc vás všechny zdravím. Doufám, že si užíváte slunečných dní. 
V tomto týdnu vás poprosím o procvičení slovní zásoby v Aj. 
 
ČJ - uč 107/4; 112/2, 4 - dejte prosím jako diktát a pošlete mi foto na mail nebo na 
WhatsApp. Dětem to prosím neopravujte, nechte  to tak, jak to napsaly. Chci mít aspoň 
trošku obrázek, jak na tom jsou. Děkuji. 
112/5; 113/7 - str. 114. 137/3,4; 139/ rámeček, 2,4 
Čít 136-137 
Písanka - jakékoliv 2 strany 
 
M 
Uč 12/1, 4; 13/1, 4, 8; 14/3, 5 
Ps 5, 6, 7/1, 2 
 
Aj  
Ps 59 
Zopakovat slovní zásobu napříč učebnicí.  
 
Prv 
Uč 58 - 60 
Ps 52, 53 

 
  



Od 20. 4. do 24. 4. 2020 
 

 
Dobrý den, děti a rodiče, 
v tomto týdnu budeme procvičovat naučená VS (během pondělí Vám nahraji PL do složky na 
GD, musím zprovoznit scanner). Jistě sledujete dění, vypadá to, že bychom se mohli za 5 
týdnů konečně potkat ve škole.  
Děti, vám děkuji, že pracujete, snažíte se, prostě makáte. Rodiče, Vám děkuji za spolupráci, 
vím, že to není snadné. Moc si toho vážím. 
Kdybyste cokoliv potřebovali, děti něčemu nerozuměly nebo tak, zavolejte.  
 
ČJ  
opakovat VS 
uč 103/9,10; 104/11,12; 107/4; 136/1; 137/rámeček, 2 
PS 35/1-souhrnná cvičení; 36/2 
čítanka 128-131 
 
M 
Uč 9/1,3,5; 10/1-jen pro zájemce,2; 11/1,4-pod sebe,6 
Ps str. 4 
 
Aj 
Uč 47 
PS 42 
 
Prv 
uč  54-57 
Ps 51 
 

 
  



Od 14. 4. do 17. 4. 2020 
 

Milí rodiče, doufám, že jste si užili Velikonoce. Posílám další úkoly. Neztrácím naději a 
doufám, že se brzy uvidíme. 
 
ČJ 
Vysvětlete dětem předponu vy/vý.  

1. Pokud můžete předponu schovat a zbylé slovo dává význam, jedná se o předponu 
(vyletěl, výmysl, vypustil...).  

2. Pokud můžeme vy/vý schovat a nahradit to jinou předponou, také se jedná o 
předponu a píšeme tvrdé y (výborně-odborně, vylezl-zalezl-dolezl, vystavil-zastavil 
atd.). 

Uč - 100-101, 102/5,6; 133/1; 134/rámeček dole; 135 
PS - 34, 39/6 
 
Čítanka 124, 125 
Písanka - jakékoliv 2 strany, nachávám na výběr dětem 
 
M 
uč 7/1,3,7; 8/1,3,6 
PS 3 
G - Vyznač body A a B. Narýsuj přímku p tak, aby procházela bodem A, a přímku r, který 
prochází bodem B. Do stejného obrázku narýsuj kružnici k se středem A a poloměrem 6 
cm 
 
AJ 
PS 41 
 
Prv  
Uč 52, 53 
PS 50 

 
 

  



od 6. 4. – 10. 4. 2020 

Milí rodiče, 
zdravím Vás a doufám, že vše, alespoň v nějakých mezích, zvládáte. 
 
 
Zapojíme se do celoškolního projektu dýňování. Prosím, abyste s dětmi zaseli 
semínka dýně a vše dokumentovali. Můžete psát semínkový deník, pravidelně fotit. Na 
podzim dýně společně zpracujeme.  
 
ČJ 
Opakujte prosím VS, naučte se řadu VS po V a vysvětlete význam slov. 
Ve složce máte pracovní list na Velikonoce a pohádku ke slovním druhům, stáhněte si to 
prosím. 
Čítanka str. 121 
písanka - najděte tam básničku k dubnu a přepište. 
 
M  
Zopakujte kružnici (Narýsuj kružnici k se středem S a poloměrem 5 cm atd.) 
Uč 5/1,3,4,5,8; 6/1,4,9 
PS str. 2 
 
AJ 
uč 46 
Ps 40 
 
Prv  
Uč 48-51 
 
Přeji Vám všem hezké Velikonoce. 
Pozdravujte děti, už se mi po nich moc stýská a těším se na ně. 

 
  



od 30. 3. do 3. 4. 2020 
 
Milí rodiče, 
posílám další dávku úkolů. 
 
ČJ 
Procvičujte VS po S, nezapomeňte ani na ostatní, ať se nám nikam nevytratí. Sledujte také 
prosím složku na googlu, průběžně Vám tam nahrávám listy. Pokud nemůžete tisknout, 
projděte to aspoň ústně. 
 
Uč 99, 100/6, 7, 130/7, 8, 131-slovesa, 132/3, 4 
PS 33, 38 
 
M 
Uč 42, 43-dle zájmu 
uč 3. díl - Kdo jste si v pondělí nevyzvedli, napište/zavolejte na 736 206 353 a domluvíme si 
předání.  
str. 3/1,3,6,7,8,9; str. 2 
PS 3. díl str. 1 
 
Krásně se to vysvětluje na penězích. :)  
 
Aj 
Do souboru na Google disk Vám v pondělí nahraji zvukové nahrávky k učebnici.  
Uč 44, 45 
Ps 40 
 
Prv 
Uč 46, 47 
Ps dokončit str 48 
 
Všem Vám moc děkuji, vážím si Vaší práce, rodičů i dětí. Vím, že to není snadné. Myslím na 
Vás. 
 
Eva F 

 
  



od 23. 3. do 27. 3. 2020 
 

Mílí rodiče, 

karanténa se nám protahuje, a pokud se naplní prognóza ministerstev a do školy půjdeme až na konci 

května, budeme mít co dělat. Proto Vás moc prosím, abyste s dětmi popojeli dál. Ve škole to pak vše 

ještě jednou projdeme, jenom rychleji, spíše bychom to prolítli, společně zopakovali a objasnili, co 

jasné není.  

Posílám vám odkaz na google disc, kam do složky nahrávám pracovní listy, budu je průběžně 

doplňovat.  

https://drive.google.com/drive/folders/1aSA01jt8broqW-duzT6qGxOnD_aR9bsD?usp=sharing 

ČJ 

Přejdeme na VS po S. Ať se děti naučí řadu, objasněte si význam slov, nechte děti ke každému slovu 

vymyslet aspoň jednu větu. Projděte si příbuzná slova a jejich význam - doporučuji google, např. 

stránku https://www.pravopiscesky.cz/pribuzna-slova-k-vyjmenovanym-slovum-po-s-pra-

1136-8726.html 

PS str. 32, 37 (ve cv. 1 prosím dětem řekněte vydru, nebrali jsme) 

uč. 98, 128-129/1, 2,  

Nechtě děti také občas něco opsat, přepsat, dejte si jakékoliv aspoň dvě věty jako diktát.  

M 

PS 26 

uč 40/5, 6, 2 (ústně) 

Převody jednotek délky - pojměte to prosím prakticky. Nechtě děti měřit různé věci, délku místnosti, 

postel, sebe, Vás... Na metru si ukažte, co je mm, cm, dm, m. Postupně vypracujte cv. 7 na str. 41, 

kde je i tabulka. Do středy Vám na disk vložím pracovní list. 

PS 27. 

Protože končíme druhý díl sešitu, budeme potřebovat další. Ty jsou ale ve škole... Domluvím se s paní 

ředitelkou na termínu, kdy si je budete moci vyzvednout, a pošlu Vám sms. Na koho nemám aktuální 

tel. číslo, prosím o informaci! 

Aj 

Uč 42, 43 

PS 38, 39 

Prv 

Uč 42-45 

PS 48/ domeček, kniha 

 

Moc děkuji za spolupráci a opět, kdyby něco, jsem Vám k dispozici. Moc pozdravujte dětičky. ❤️ 

Eva F. 

https://drive.google.com/drive/folders/1aSA01jt8broqW-duzT6qGxOnD_aR9bsD?usp=sharing
https://www.pravopiscesky.cz/pribuzna-slova-k-vyjmenovanym-slovum-po-s-pra-1136-8726.html
https://www.pravopiscesky.cz/pribuzna-slova-k-vyjmenovanym-slovum-po-s-pra-1136-8726.html


od 16. 3. do 20. 3. 2020 
ČJ - v tomto týdnu je potřeba hlavně procvičovat VS po P, slova příbuzná a jejich užití ve větě. 
Učebnice a pracovní sešit bohužel moc možností nenabízejí, využijte proto prosím hl. online 
programů. Můžete dětem zadávat úkoly jako např.: Vymysli co nejvíce slov, ve kterých bude 
y/ý po P (B, L, M, Z). 
                                             Vymysli co nejvíce slov, ve kterých bude i/í po P, B, L, M, Z. Dejte 
časový limit. 
                                             Ke každému vyjmenovanému slovu vymysli co nejvíce slov v jiném 
tvaru a slov příbuzných. 
                                           Můžete dětem napsat pár vět s chybami a nechat je to opravit. 
Pokud budete mít zájem, napište mi e-mail a texty Vám pošlu. 
 
Čtení: Čítanka 102, 103 + vlastní četba 
 
M 
Uč 36-39 (37/6, 7 stačí ústně) 
PS 22-25 
 
Doufám, že jste zvládli kružnice bez ztrát na životech. 
 
AJ 
Uč 40, 41 
PS 35-37 
 Zopakujte prosím slovní zásobu 4. lekce včetně fráze I´m wearing...  
 
Prv 
Na papír nakreslit houbu a popsat stavbu těla 
Uč 39-41 
PS 46, 47 
 
Děkuji Vám za trpělivost a spolupráci, snad se brzy vrátí vše zase do normálu. Kdybyste 
cokoliv potřebovali, napište, zavolejte.  
Přeji hezký týden a v pondělí se můžete těšit na další nášup úkolů. 
Eva F. 
 

  



Milí rodiče, 

posílám úkoly na tento týden (do pátku 13. března). 

Český jazyk 
uč – projít pravopisná cvičení na str. 91-93, 95 – ústně. 
PS – 31 + pracovní list 
čít – 94, 97-99 + ot. k textu (ústně) 
Matematika 
uč – 33, 34 
PS – 19-21 
procvičovat násobilku!  
Anglický jazyk 
uč – 38, 39 
PS – 33, 34 
Prvouka 
uč – 37, 38 
PS – 45 
Úkoly na další týden pošlu v pondělí. 
Vzhledem k tomu, že uzavření školy vypadá na delší dobu, doporučuji zakoupit sešity 
s procvičováním vyjmenovaných slov (např. Barevná čeština pro třeťáky). Využívejte 
online výukových programů, např.  
https://www.umimecesky.cz/cviceni-i-y-vyjmenovana-slova 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/vyjmenovana-slova 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject
=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova#selid 
online učebnice zdarma: 
ucebnice-online.cz 
ucebniceonline.com 
Kdybyste měli nějaké dotazy, budu na mailu a na telefonu. 
Užijte si neplánované volno a pozdravujte děti. 

Brzy na viděnou 
Eva Fafelová  
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