
3.D 

Český jazyk 

Mgr.R.Rudovská 

18. – 22.5.2020 

veselakopazvtavky@seznam.cz 

 

Tento týden budeme pokračovat ve vyjmenovaných slovech po S. Kdo se připojil, má 

hodně práce hotové       

 

 

SYROVÝ – nalep obrázek a přepiš slova příbuzná 

* syrovinka – houba, která se jí za syrova 

 

SYCHRAVÝ – nalep obrázek a přepiš slova příbuzná 

*Sychrov – zámek v Libereckém kraji ve stejnojmenné obci Sychrov 

 

USYCHAT – nalep obrázek a přepiš slova příbuzná 

*osychá nezakryté pečivo 

 Zasychá mi krev na odřeném koleni. 

 Vysychá potůček, protože málo prší. 

 

U – str. 82 /cv. 2 – kdo se připojil, má hotovo 

U – str. 82 /cv.3 – ústně        a)NE 

U – str. 82 /cv. 4 písemně 

PS – str.21 /cv. 1,2 dole 

VS hrou – str. 39 /cv.1,2 

PL – cv.1,2,3 

 

SÝKORA – nalep obrázek a přepiš slova příbuzná 

 

SÝČEK – nalep obrázek a přepiš slova příbuzná 
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* nesýčkuj = nepředpovídej, že to špatně dopadne, když vůbec nevíš, jak to bude 

      

 

SYSEL – nalep obrázek a přepiš slova příbuzná 

*nesysli = neber si věci jen pro sebe, mysli na ostatní 

 

U – str. 83/cv. 83 – ústně 

PL – cv.5,6       4. NE 

PS – str.22 /cv.1 – celé 

VS hrou – str.40 / cv.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.D 

Matematika  

Mgr. Radka Rudovská 

18. – 22.5.2020 

veselakopazvystavky@seznam.cz 

 

Dnes jsme při on line výuce začali dělení se zbytkem. Pokud si pozapomněl dělení 

z 2. třídy, tak si příklady zopakuj, ať ti jde práce lépe       

Máš PL na opakování násobení a dělení, každý den si vypočítej jeden sloupeček pro 

zopakování. 

 Kdo potřebujete celý postup pro dělení se zbytkem zopakovat, najděte si na 

YouTube – dělení se zbytkem (kapitola 01 pro zopakování dělení, kapitol 02 pro 

dělení 2,3 ). Nestyďte se používat prsty, když si přeříkáváš násobky – ukáží ti 

výsledek =NEÚPLNÝ PODÍL. 

 

M – str.8 / cv. 6,7,8,9 – kdo se připojil, zbývá pouze cv.8 dokončit + 10 

PL – cv.1,2 

M – str.9 / cv.11,12,14 

PL – cv.4,5 

 

PAMATUJ SI 

Zbytek musí být vždy menší, než je číslo, kterým dělíš . 

Např. 

20  :   3  =  6 (zb. 2) 

Dělí číslem 3, zbytek musí být menší, než 3. 

 

46  :   6   =  7  ( zb. 2) 

Dělím číslem 6, zbytek musí být menší, než číslo 6. 

 

Jak počítáš? 

7  :  3  =  2      2x3 je 6 a kolik je 7?    A  1.       zbytek je tedy 1. 

7 :   3  =  2 ( zb. 1) 
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3.D 

Anglický jazyk 

Mgr. Radka Rudovská 

18. – 22.5.2020 

veselakopazvystavky@seznam.cz 

 

Tento týden nás čeká 23. lekce    Can I help you ? 

Slovíčka jsme procvičili při výuce. Samozřejmě si můžete ke slovíčkům nakreslit, či 

nalepit obrázky, aby se vám lépe pamatovaly       

Mluvnici z této lekce procvičíme ve čtvrtek při on line výuce. 

PS – str.60/ cv. 1,2 – procvič si slovíčka 

U – str. 68 / cv. 1 – přečti si a přelož, opět najdeš u mamky nebo taťky v mailu 

                                nahrávku, která ti případně pomůže 

 

 

 

 

3.D 

Prvouka 

Mgr. Radka Rudovská 

18. – 22.5.2020 

veselakopazvystavky@seznam.cz 

 

Tento týden je z prvouky pouze jeden PL ( někdo se zaraduje, někomu je to líto       ) 

Otevři si učebnici na str.66, prohlédni si a zopakuj části těla. V PL máš popsat i 

části, které v učebnici nenajdeš. Mrkni na nápovědu      . 

 

Protože mě někteří upomínali o PL pro rychlíky, tak je dnes dostanete       

 

Ať se vám práce daří       
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