
SAMOSTUDIUM 3.C – Lenka.Stastkova@zsgvodnany.cz – do 25. 5. 2020 

Zdravím všechny žáčky i rodiče. V tomto týdnu se budeme učit spoustu nového, abychom v následujícím období 

mohli spíše procvičovat. Maminky a tatínky asi trochu více zaměstnám  vysvětlováním, takže jim na druhou stranu 

ulevím od posílání hotových prací. Ve čtvrtek zašlu řešení a děti si své práce zkontrolují samy – už jsou skoro čtvrťáci, 

určitě to dokážou. Přeji příjemný týden.  

PONDĚLÍ 18. 5. 

Nová látka – mluvnické kategorie podstatných jmen - ROD 

Čj – nejprve si poslechni výklad od paní učitelky Libušky: 

https://www.youtube.com/watch?v=v4HvQn0_FS0  

PS str. 14/3 a dále procvičuj na tomto odkazu s Markétou: 

https://www.youtube.com/watch?v=ibHGm6qXoOw 

PS str. 14/1,2 

POZNÁMKA: U mužského rodu se určuje ještě životnost. Tu se budete učit až ve 4. ročníku.   

M - Opakování PS str. 4/16-19 a 17/58 -60 – všechno velmi jednoduše – stačí jen výpočet a odpověď. 

PRV – uč. str.51 dole LIST, str. 52 celá – KVĚT  

            Pročti, nauč se, pozoruj v přírodě. 

 

ÚTERÝ 19. 5. 

Čj – zopakujeme , co jsme se učili včera a přidáme další mluvnickou kategorii - ČÍSLO 

https://www.youtube.com/watch?v=sYNmsiATpgw 

procvičování PS str. 15/1 (a) nemusíš), 15/4 

M – Opakujeme násobení  10 –  Vzpomínáš?   

 2 . 10 = 20  Zakryješ si nulu u čísla 10 a počítáč vlastně příklad 2 . 1 = 2 Tu nulu potom připíšeš k výsledku.         

 PS – str. 19/1, 2, 3 

M-g – Zopakuj si měření délky úsečky. Narýsuj 3 libovolné úsečky (pečlivě, ořezanou tužkou), změř a zapiš jejich 

délku. Pak zkus obrácenou úlohu – narýsuj 3 úsečky, u kterých vymysli a předem zapiš, jak budou dlouhé. Narýsuj si 

kružnici podle zadání: k(S, r=67 mm).  

 

STŘEDA 20. 5. 

Čj – připomeň si rod a číslo – PS 15/2, 3 

Zkus si  napsat jeden DIKTÁT na vyjmenovaná slova BLMPSVZ na našem pracovním listu. Jestli tě baví práce 

s počítačem, paní učitelka Libuška procvičuje vyjmenovaná slova formou diktátů. Mrkni: 

mailto:Lenka.Stastkova@zsgvodnany.cz
https://www.youtube.com/watch?v=v4HvQn0_FS0
https://www.youtube.com/watch?v=ibHGm6qXoOw
https://www.youtube.com/watch?v=sYNmsiATpgw


 

https://www.youtube.com/watch?v=lN7m92Oau9s  Je jich tam spousta, nejsou dlouhé, hned si spolu zkontrolujete, 

jak to umíš. Potřebuješ jen papír a tužku a mamka si zatím může třeba vypít kávu . 

M – PS – 19/4, 5, 6 

 

ČTVRTEK 21. 5.  

Čj – další (a ve 3. třídě poslední ) mluvnická kategorie je PÁD. Paní učitelka Markéta ti to vysvětlí: 

https://www.youtube.com/watch?v=vHubXdDbwVM   

Učebnice str. 70/1, 2 – tu žlutou část se opravdu musíš naučit zpaměti jako básničku, cv. 3  

M – 20/ 7 

PRV – učebnice str. 53 – PLOD – dužnatý x suchý. Jaký je rozdíl mezi plodem a semenem? 

 

 PÁTEK 22. 5.   

Čj – PS 16/1, 2 

M – PS 20/ 8, 9, 10 

 

BADATELSKÝ ÚKOL: 

Vezmi si list papíru, rozděl  ho na 6 políček, do každého opiš jednu z následujících vět.  

Vidle byly opřeny o vyviklaný pařez, pod kterým odpočíval svinutý had. 

Viktorka  vítala vítěze víkendového závodu kytičkou kvítí. 

Z vikýře vidíme na visutý visící most nad údolím. 

Víly vily věnce a  tančily za svitu měsíce. 

Vinař Vítek pěstuje vinnou révu a rád pije víno. 

Venku zuří vichřice a kvílí vítr.   

Pak si ke každé zkus namalovat jednoduchý obrázek -  ilustraci.  Vznikne výborná pomůcka, díky které si dobře 

zapamatuješ slova, ve kterých se píší slabiky vi/ví. 

 

INSPIRACE: 

Zajímavé – možná by stálo za vyzkoušení – ale nejdřív se poraď doma. Nerada bych dostala vyhubováno.  Venku by 

to třeba šlo. Nemusí to být s barvami, klidně jenom s vodou nad nějakou rovnou plochou – třeba asfaltovou…  

https://www.youtube.com/watch?v=2EakwlVrX_Q 
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