
PŘEHLED UČIVA – 8. část od pondělí 27.4. do čtvrtka 30.4. – v pátek 1.5. je státní svátek a 
dodržuji volno J 

 
Pro lepší orientaci v přehledu uvedu online odkazy a informace k slovní zásobě z AJ v samostatném 
oddílu. V  přehledu uvedu jen nejdůležitější informace.  
 
ČESKÝ JAZYK 
V tomto týdnu budeme pouze opakovat, aby se učivo usadilo, využijte hlavně online procvičování, písemných 
úkolů bude málo. 
1. PODSTATNÁ JMÉNA -  OPAKOVÁNÍ PROBRANÉHO UČIVA:  
zopakujte si s dětmi, co jsou to podstatná jména a co u nich umíme určit + skloňování dle pádových otázek.  

• pád 
• rod a číslo - zkuste dětem vysvětlit i životnost u rodu mužského, kdo se účastní setkání na Skypu, již jsme 

s dětmi životnost a neživotnost  zkoušely  
 Výklad: 
Mužský rod se dělí na životný a neživotný.  
Životnost podstatných jmen rodu mužského zjistíme, řekneme-li si jméno v 1. a 4. pádě: 

• Pokud se tvar změní, je životný (ten sněhulák, vidím sněhuláka – životné). 
• Pokud se tvar nezmění, je neživotný (ten hrad, vidím hrad – neživotné). 

 
Ø Učebnice str. 62:- cv.1 – Hra kufr – můžete s dětmi ústně vyzkoušet, určitě je to bude bavit J 

                             - cv. 2 – opět splňte ústně – tvořte za pomoci ukazovacích zájmen podstatná jména 
v jednotlivých rodech a převádějte je do čísla množného – příklad: 

ten – stůl – č.j., ty – stoly – č.mn., ten – muž– č.j., ti - muži– č.mn.,     ta – bota – č.j, ty - boty– č.mn,  to - kuře– č.j., ta - 
kuřata– č.mn., apod. 
                                          -Rámeček PRO BYSTRÉ – toto je takový mini úvod do látky pomnožných, 
hromadných a látkových podstatných jmen, pokud byste si vy – rodiče -  chtěli něco o tomto tématu přečíst, 
posílám odkaz na teorii: https://erikahanackova.cz/podstatna-jmena-pomnozna-hromadna-a-latkova/ 
Dětem postačí, když budou vědět, že u některých podstatných jmen existuje pouze číslo množné (př. 
Vánoce, nůžky, housle, dveře, …..) a u některých jen číslo jednotné (př. dříví, listí, kamení, cukroví, …..) 
                                          - cv. 3 – vypracujte písemně do ČJ školního, pište do sloupečků – uvádím vzor   
                                                         zápisu: VZOR: na stole – 6.p. 
                                                                                 mám pastelky – 4.p. 
 
Ø Pracovní sešit str. 61 – pracujte dle zadání cv.1 a 2, vypracované řešení opět zašlu na email 

 
ÚKOL K ODESLÁNÍ 
Diktát str. 112 - DUBEN – 2.text – opět zašlu audionahrávku diktátu, neopravenou stránku mi zašlete buď 
na email či WhatsApp,  
 
ČTENÍ/PSANÍ + SLOH 

• Pracovní učebnice str. 90 – 92 - po přečtení textu splňte úkoly zaměřené na porozumění textu: 
cv.1 – podtrhněte uvedená jména v textu a vybarvěte vždy stejnou barvou rámeček se jménem a popis toho, 
kdo je kdo. 
str.92/cv. 2 – zde je zahrnut sloh – posloupnost děje – očíslujte věty tak, jak jdou za sebou podle textu ze 
str. 90 – 91 
cv.3 – zvolte možnost, které vám vyhovuje 
 
MATEMATIKA 
V tomto týdnu budeme pouze opakovat, pošlu i odkazy na online procvičování. 
Ø Učebnice str. 61/cv. 65 – připomeňte si s dětmi dělení se zbytkem o zkoušku správnosti, cvičení přepište 

do MAT školní, VZOR:  35:4 = 8 zb.3    Zk: 3 . 8 + 3 = 32 + 3 = 35 
Ø PS 2.díl: str. 22/ cv.49 – děti si musí vytvořit příklad na základě slovního popisu, př. Třemšín v Brdské 

vrchovině je o 10 m nižší než Milešovka. 837 – 10 = 827 m 
                            cv. 50 – doplňte do příkladů vhodné znaménko z nabídky 

Ø PS Procvičujeme s Matýskem – zelený – počítání do tisíce – str.22,23 
GEOMETRIE – posílám pouze odkazy na jednoduché online procvičování učiva trojúhelníku: 
http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/trojuhel1.htm 
http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/trojuhel2.htm 

https://erikahanackova.cz/podstatna-jmena-pomnozna-hromadna-a-latkova/
http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/trojuhel1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/trojuhel2.htm


 
ÚKOL K ODESLÁNÍ 
Učeb str. 61/cv.65–  neopravenou stránku mi zašlete buď na email či WhatsApp 
 
 
 
PRVOUKA 
Ø Opakování učiva o rostlinách chráněných, léčivých a jedovatých: PS str. 50 – děti si mohou nejprve 

znovu učivo projít v učebnici a pak stranu v PS vypracují, řešení opět pošlu na email 
 
Ø PROJEKT – na čtvrtku A4 (malá čtvrtka) nakresli tužkou, uhlem, rudkou, pastelkami, apod. kvetoucí 

rostlinu – př, pampeliška, sedmikráska, tulipán, ……. Zkus zakreslit i její podzemní části (můžeš si najít 
předlohu na internetu). Nad rostlinu napiš její jméno a popiš její jednotlivé části (př. svazčitý kořen, stonek 
– stvol, stéblo, lodyha, atd……)  

VZOR:  
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

• ÚKOL K ODESLÁNÍ: Projekt – zašlete mi scan či foto na email či WhatsApp. 

ANGLICKÝ JAZYK 
Ø Opakování minulé lekce – PS str. 61 – děti do bublin dopíší věty z rámečku, tak, aby rozhovor dával 

smysl 
Ø Učebnice str. 50 – nová píseň, která se zaměřuje na další přídavná jména: 

1. krok – zopakujte si slovní zásobu z minulé hodiny a pojmenujte osoby na obrázku (př. a This is a girl. This 
is a man. …..) 
2. krok – projděte s dětmi novou slovní zásobu (uvedu v samostatné části za přehledem), zkuste si přeložit 
text písně. 
3. krok – Poslech písně – pusťte si víckrát, děti s poslechem mohou zpívat nebo si říkat text a ukazovat 
osoby na obrázcích. Poslechy opět zašlu. 

Ø PS str. 62/ cv. 1 – podle poslechu očíslujte obrázky 
                        cv. 2 – vyber ze dvou slov to, které nejlépe vystihuje zvíře či osobu na obrázku 
Ø Zapiš do slovníčku tuto novou slovní zásobu: fat, old, tall, thin, young,  short – krátký 

ÚKOL K ODESLÁNÍ: 
PS str. 62 – zašlete mi foto nebo scan této stránky buď na email či WhatsApp, 
 
 
 
 

 

 

 

 



Doplňkové informace k AJ + nová slovní zásoba: 
Sloveso to be v 3. osobě :  He is / He´s tal.   – On je vysoký.           She is / She´s young.  – Ona je mladá. 
Fráze z písně: 
Everybody´s out in the street. – Každý je venku na ulici.     Everybody´s out in the motning sun…. – Každý je 
venku v ranním slunci. 
Odkaz na online verzi písně:  
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_07/singalong_unit07song2?c
c=cz&selLanguage=cs 

• NOVÁ SLOVNÍ ZÁSOBA (PS str. 92) 
fat – tlustý       old – starý       thin – hubený       young – mladý      short – krátký, malý 
Odkaz na online slovní zásobu + hra na procvičení:  
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_07/picturedictionary_07_0
2?cc=cz&selLanguage=cs 
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_07/games_unit07_02?cc=cz&selLanguage=cs 
 
Odkazy na online procvičování: 

Ø ČESKÝ JAZYK 
• Online procvičování pádů – zelené odkazy jsou nové 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&sea
rch1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na&topic=02.+P%C3%A1dy+podstatn%C3%BDch+jmen#selid 
https://www.mojecestina.cz/urcovani-padu?articleType=test 
https://www.umimecesky.cz/cviceni-podstatna-jmena-pady 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/podstatna-jmena 
https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/-line-testy-z-ceskeho-jazyka/pady-podstatnych-jmen 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/prirazujeme-pady/cviceni1.htm 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni1.htm 
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/3.rocnik/pm-pad/PJP-1.htm 
 

• Online procvičovaní rodů i s životností - zelené odkazy jsou nové 
https://www.umimecesky.cz/cviceni-podstatna-jmena-rody 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/rod-podstatnych-jmen/cviceni1.htm 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&sea
rch1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid 
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pod_jm2.htm 
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/3.rocnik/pm-rod/PJR-1.htm 
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/3.rocnik/pm-cislo/PJC-1.htm 
 

• Obecné online procvičovaní podst. jmen – nové: 
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/podstatna-jmena/podstatnajmena1.htm 
http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_046 
https://www.pravopisne.cz/2017/03/hledani-podstatneho-jmena-ve-vete-pravocviko-10/ 
 
MATEMATIKA: 
Online procvičování – uvádím odkaz na zajímavé stránky jedné školy, kde jsou cvičení řazena do 
kategorií, můžete si libovolně vybrat, co chcete z učiva 3. ročníku procvičovat: 
https://www.wildova.cz/predmety/matematika/3-rocnik/ 
 
PRVOUKA 
https://www.alik.cz/a/kvizy/poznas-jarni-kvety 
Zajímavé stránky s nejrůznějšími tématy z prvouky: 
http://www.rysava.websnadno.cz/Prvouka-3rocnik.html 
https://brumlik.estranky.cz/clanky/prvouka/3.rocnik/ 
http://www.zszemechy.cz/zakladni-skola/testy-prvouka/ 
Jednoduché opakování z 1. a 2. ročníku: 
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/568-prvouka?page=3&scroll=70 
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