3. třída - učivo na období od 20. do 24. dubna
ČJ – viz pracovní listy
ČT - nadále procvičujte hlasité i tiché čtení, porozumění textu (každý den alespoň 20 minut čtení)
M – Přecházíme na učebnici číslo 3. Str. 3 – 4 + pracovní list
PRV – učebnice str. 61, udělejte si výpisky do sešitu (krasopisně, přehledně). Neopisujte celý text,
vypisujte pouze to nejdůležitější.
- Pracovní sešit str. 46

Ţáci, kteří nemají moţnost si pracovní list vytisknout, přepíšou tato cvičení do
sešitu.
AJ
Angličtina – učivo na období od 20.4. do 24.4.
Hallo everybody! 
A. Zkontroluj si práci z min. týdne
PS 46/1
BODY – head, leg, arm, hand, foot
CLOTHES – jeans, coat, shirt, hat, shoes
FOOD – chips, salad, chicken, apple, burger
PS 46/2
this?

1)No, it hasn’t.
2)Yes, it has.
3)Yes, it has.
4)No, it hasn’t.
5)Yes, it has.

PS 47/3

1)Whose pizza is

2)You’ve got two legs.
3) I don’t like bananas.
4) Do you like chicken?
5) Have you got a red hat?

B. A tady jsou úkoly na tento týden - začínáme 10. lekci: ZVÍŘATA ze safari .
Nová slovíčka se nauč zde:
 https://zsbcupice.cz/tridni_weby/Chit_Chat_1_slovnicek_pro_dyslektiky.pdf stáhni
si tento slovníček a vyplň si stranu 13 - 10.Animals
 zde
 Slovíčka 10. lekce zde
-uč. 48/ doplň (tuţkou) kolik zvířátek je na obrázku.
There is …. Tam je (jeden, jedno).
There
 There is, there are - podívej se zde

are…. Tam jsou (více).

-PS 48/1,2
-PS 49/3 Tvoříš věty- z kaţdého obdélníku pouţiješ řádek. Např. 1)There’s a sad hippo.
-PS49/4 dobrovolné
Procvičovat můţeš i zde:

zde




zde
zde

PS: Těším se na vás S. Šáchová

Pracovní listy - ČJ
1. Urči slovní druhy.
počítač _______________________ levný________________________
můj__________________________ nad__________________________
mnoho________________________ náš__________________________
ten___________________________ kočičí________________________
ouvej_________________________ dobrých_______________________
mňouká_______________________ rodiče________________________
frnk__________________________ je____________________________
budou________________________ tito___________________________
2. Mezi slovy najdi podstatná jména a nadepiš nad ně číslo 1.
Utíká, klíč, květina, letadlo, devět, po, čteme, pěšina, hrneček, krásně, pátý, listonoš, zahrada, krása,
stráň, psát, slunce, mýdlový, mýdlo
3. Z přídavných jmen utvoř podstatná jména označující vlastnosti.
Např. vytrvalý – vytrvalost
Pracovitý______________________
Poctivý________________________
Silný__________________________
Čistotný_______________________
Veselý________________________
Chytrý________________________
Líný__________________________
4. Doplň vhodná přídavná jména, která sám vymyslíš.
Dům je__________________________. Květina je_______________________.
Jahoda je________________________. Voda je_________________________.
Klokan je________________________. Já jsem__________________________.
Kůň je__________________________. Ţákyně je________________________.
5. Do vět doplň číslovky, které sám zvolíš. Číslovky napiš slovem.
Chodíme do____________________ročníku.
Mám__________________ kamarády.
V peněţence jsem měla ___________________korun.
Čtu v knize na __________________ straně.

Chodím spát v _______________hodin.
Byli jsme rozděleni do _____________ skupin.
Seděli jsme v ______________ řadě.
6. Škrtni slovo, které do řady nepatří.
a) ruka, obrázkový, tuţka, počítač, jazyk, pýcha, mlynář
b) nic, osm, několik, pátý, chytrý, jedny, dvakrát
c) v, pod, za, před, nad, haf, za, bez
7. Doplň správně předloţky: s, z, ze, pod.
Slyšeli jsme hudbu______ rádia. Přišel tam ______ přítelem. Shodil vázu _______ stolu.
Zastavili jsme se aţ ________ kopcem. Veverka rychle skákala ______ stromu na strom.
Polévku jíme ______ hlubokého talíře. Vyhovíme vám ______ radostí.
8. Doplň vhodnou spojku: protoţe, aby, ale, ţe, a.
Pavel se vrhl po míči, ____________ zabránil nejhoršímu.
Tonda Petra pochopil, ____________ ho dobře znal.
Zdeněk hrát nechtěl, ___________ dal se přemluvit.
Děti se rozhodly, ______________ budou hrát všechny.
Chlapec se zmocnil míče ____________ hrnul se na branku.
9. V textu najdi číslovky a podtrhni je.
Mám pět korun. Bankéř má mnoho peněz. Rybáři vylovili asi tisíc kaprů.
Jednoho kapra jsem si koupil v rybárně. Olinka si koupila dva losy po deseti korunách.
Kolik je dvakrát tři? Mám pět sourozenců. Koupila jsem si tři páry nových ponoţek.
10. Doplň vynechaná slovesa.
Je-li třeba, přátelé si vzájemně______________________________.
Petra správně ___________________ početní příklady.
_____________________ zítra do kina nebo do divadla?
Medvěd ________________ mezi šelmy.
Proč jsi včera ____________________ včas?

Pracovní list – M

1.

Co patří místo otazníku?
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1.

Petr je mladší neţ Pavel, Pavel je mladší neţ Mirek.
Který z chlapců je nejmladší a který nejstarší?

8

?

?

3. Kolik trojúhelníků je na obrázku?

4. Lojzík odjel v úterý ve tři hodiny odpoledne ke své babičce. Bude u ní 145 hodin. Který
den a v kolik hodin se vrátí?

Pracovní list – PRV

