
ÚKOLY V OBDOBÍ  25.5.-7.6. 

Milé děti ,věřím ,že poctivě zvládáte uložené úkoly. O vaší práci doma se 

přesvědčíme v září, proto všechny uložené úkoly shromažďujte, abyste je mohly 

předložit  ke kontrole . 

Děti, které nastoupí 25.5. do  školy, budou plnit stejné úkoly, ale ve škole. Přeji 

vám hodně úspěchů v práci a hlavně pracujte  pokud možno každý den  a 

hlavně každý den si něco přečtěte. Myslím na vás – Anna Tíková. 

Úkoly na toto období budou spíše formou testů  a zábavy. Poproste rodiče, aby 

vám pomohli s vyhledáváním. 

 

MATEMATIKA 

Na stránkách školy  -Samostudium-web –Matýskova matematika-3.ročník-8.díl 

–strana 37 –máš krásně vysvětleno dělení se zbytkem číslem dvě –str.38 –

dělení číslem tři a pokračuješ  přes stránky 39,4O,41,42,43,44  až na stránku 45 

,kde je dělení  číslem 10. Udělej každý den jednu stránku . 

 

 

ČESKÝ JAZYK 

Na stránkách školy –Samostudium –web –Škola s nadledem-nahoře –online 

cvičení-zadejte  kod nebo téma  -Vyjmenovaná slova -český jazyk -3.ročník –

dole zvolte podtéma –vyjmenovaná slova po b,l,m,p.s.v.z 

B1 –test –doplň 12 políček  Ano/Ne 

B2 –test- doplň slova 

M1 –skládej slova 

P-Kvíz 

Nyní si zadej kvíz –Slovní druhy 1 –je těžší ,ale zkus to-má 19 otázek ,dělej si ho 

častěji a pozoruj ,jak se zlepšuješ.  



Na webu VŠEVĚD ,opět v samostudiu ,vyber předmět –čeština-pravopis-

obojetné souhlásky v základu slov-odklikni  y,i  po B,L,M,S,V,Z –START –doplňuj 

písmena ve slovech-hned  tam máš kontrolu tvé práce . 

 

ČÍTANKA 

 

Přečti si článek  -Jak začal pes kamarádit s člověkem  -str.152 ,popros rodiče a 

čtěte podle rolí . 

Přečti si článek –Pacičkův kůň –str.157 ,odpověz  písemně na otázky 1,2,3. 

Přečti si článek O neděli 10.června –str. 164 ,odpověz  písemně na otázky 1,2 

str.166 

Do konce června přečti další knihu a napiš . 

Jméno autora 

Hlavní postava 

Stručný obsah přečtené knihy 

Proč se mi kniha líbila  

 

 Prosím nezapomeňte ,že na konci 3 .třídy byste měli číst téměř tak ,jako 

dospělý čtenář ,proto hoooooooooooooodně čtěte. Děkuji vám, že mě 

posloucháte  a hlavně vaše rodiče. 

  



Pavel Škudla 

Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz 

Úkoly pro mimořádné volno od 25.5.2020 do 5.6.2020 

 

27.5.2020 

Chraňme své zdraví a zdraví ostatních - Učebnice str. 72 - 73 

Rady na prázdniny 

 v lese: pevnou obuv, oděv po celém těle,  

prohlédnout není-li klíště, 

ztratíte-li se, zůstat na místě, nerozdělávat  

oheň, sbírat jen známé houby a plody 

 ve městě: pohybovat se opatrně, při ztracení  

zůstat na místě, obrátit se na policistu,  

pozor na injekční stříkačky 

 cizí lidé: zachovávat ostražitost, nenechat se  

lákat na sladkosti, při obtěžování požádat o pomoc 

 cizí zvířata: nesahat!, nedívat se do očí,  

při napadení se postavit bokem, při pokousání k lékaři 

 

Zkopíruj, vlep do sešitu a podle bodů převyprávěj. 

Vypracuj úkoly 1. -3. Na str. 56 v Pracovním sešitě. 

Vyfoť a pošli na adresu: Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz 

 

 

3.6.2020 

U vody, Tísňové volání str. 74 -75 

- pečlivě přečti 

Pracovní sešit str. 57 – vypracuj úkoly 4. – 7. 

Vyfoť a pošli na adresu: Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz 
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Anglický jazyk –třída 3.B. 
 

 

Opakování abecedy 

 

1) Poslechněte si písničku z odkazu a doplňte chybějící písmena.  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/the-abc-fruity-band 

 

 
 

 

 

  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/the-abc-fruity-band


2) Která písmena jsou ve Tvém jméně? Napiš své jméno a nakresli se (pokud se na 

to cítíš :-D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3) Nakresli nebo napiš (pokud nerad / nerada kreslíš) obrázek / slovo, kterým 

začínají další písmenka abecedy. 

 

 


