
Materiály k samostudiu 

Čtvrtek 2. 4. 2020 

Třída 3. D 

Prosím o zaslání zpracovaných domácích úkolů za předešlé tři týdny na e-mail: strakova.perina@seznam.cz. 

Domácí úkoly zkontroluji, případné chyby opravím a pošlu Vám je zpět. Zpracované domácí úkoly mi posílejte 

naskenované nebo nafocené. Fotografie nemusí být tak kvalitní, proto Vám doporučuji si do telefonu instalovat 

aplikace, které sken obsahují a vytváří z toho soubor pdf. Takovými aplikacemi může být Adobe Scan, 

CamScanner, Scanner App to PDF, apod. 

Zpracované domácí úkoly mi zasílejte prosím vždy do neděle daného týdne. 

ČESKÝ  JAZYK 

 opakovat vyjmenovaná slova B, L, M, P, S, V 

 Diktát vět – zadání viz pracovní sešit strana 28, cvičení 3 

Nad Vltavou se vypíná Vyšehrad. Viktorka je hubená jako vyžle. 

Vítr zvířil prach. Potravu dobře rozžvýkej. Na vinicích dozrává víno. 

Slyšíme vytí vlků. Ze zámecké vížky je pěkná vyhlídka. 

 Čtení vlastní knihy – alespoň jedné stránky nahlas 

MATEMATIKA   

 ústně – Coo to jsou úspory a spoření? Víš, proč si lidé ukládají své úspory např. do 
banky? 

 Pracovní sešit – strana 6 celá 

o cv. 2 

 a) Doplň do jeho záznamu zůstatkovou částku v každém měsíci 

 V tabulce máš uvedeno, kolik korun si Ondra ušetřil každý 
měsíc. To, co ušetřil přičteš k zůstatku minulého měsíce. 

měsíc ušetřeno zůstatek 

leden 70 Kč 70 Kč 

únor 110 Kč 180 Kč  (70+110) 

březen 120 Kč 300 Kč  (180+120) 

o Nezapomínej tam psát Kč, ty výpočty, které jsem uvedla 
v závorkách tam psát nemusíš, jen tak máš návod, jak 
tabulku správně spočítat. Čísla nepiš barevně, piš pouze 

perem 😊  
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o Bacha! Červenec nemá zůstatek 0 Kč! V červnu přeci 

nekončí kalendářní rok 😊, pouze ten školní a ten se 

spořením nemá nic společného. Takže ušetřenou 
částku přičítáš k zůstatku z června. 

 b) Ve kterém měsíci ušetřil Ondřej nejvíce a ve kterém nejméně? 

 Napiš jen odpovědi typu: „Ondřej nejvíce ušetřil v …(měsíc).“  

 c) Ušetřil Ondřej více v prvním nebo v druhém půlroce? O kolik? 

 Sečti ušetřené částky v období leden až červen. Pak sečti 
ušetřené částky v období červenec až prosinec. Dané výsledky 
mezi sebou porovnej, tedy si je napiš vedle sebe a doplň 
znaménko <, >, =. Následně vypočítej, o kolik je jedno číslo 

větší než druhé a napiš odpovědi. (Budou dvě odpovědi 😊) 

PRVOUKA 

Ochrana přírody – stránka učebnice - 62-63 - třídění odpadu, abychom 
neznečišťovali přírodu – prozkoumejte, jaké druhy odpadků člověk vyhazuje – 
vypsat si druhy odpadků do tabulky 


