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Třída 3. D 

ČESKÝ JAZYK 

 Opakovat vyjmenovaná slova B, L, M, P, S, V, Z  

 Opakovat určování rodů, čísel a pádů u podstatných jmen 

 Opakovat slovní druhy 

 Opakovat určování čísel u sloves 

 Dnes se naučíme určovat u sloves mluvnickou kategorii s názvem OSOBA. 

 Tuto důležitou poučku si opiš do sešitu s velkým červeným vykřičníkem a barevně si ji 

vyznač – třeba vybarvením nebo ohraničením 😊 

 

 Přečti si vyprávění Aničky Doplň i, í/y, ý.  

Jednou v sobotu jsme očekávali návštěvu 
mam__nčiny sestry Eriky. Mam__nka se chystala na 
nákup a ostatním rozdělovala úkoly, ab__chom 
společně vše stihli. 

„Aničko, já nakoupím, ty utřeš prach, tatínek um__je 
nádobí a Róz__nka nebude v__tahovat hračky ze 
svého pel__šku.“  

Pak pokračovala: „Až se vrátím, tak m__ dvě spolu 
připravíme chleb__čky a v__ -“ ukázala na tatínka a Róz__nku, „půjdete 
do květinářství pro hezkou kytici tul__pánů. Kdyb__ neměli tul__pány, tak 
koupíte narcisky.“ Pak odešla a m__ jsme se s tatínkem vrhli do práce. 
Tatínek v__sával koberce, Róz__nka nosila po celém b__tě své hračky a já 
jsem se pustila do domácích úkolů. 

o Splnili tatínek, Anička a Rózinka maminčiny úkoly správně? 

o Hledej slovesa, říkej, kdo činnost dělá (zkus před slovesy říkat zájmena – já, ty, 
on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona). U sloves rovnou urči i jejich číslo. 

o Jak by měla Anička říkat Erice? 

 

 

 



MATEMATIKA   

 Opakovat sčítání a odčítání do 1000 

https://skolakov.eu/matematika-3-trida 

 Zopakuj si násobilku 😊 

 Pracovní sešit – str. 35 celá 

o cv. 1 – zápis:  

Každý den … 25 př. 

Kolik příkladů za 10 dnů? 

Kolik příkladů za 20 dnů? 

Nezapomeň dopsat výpočty a odpovědi. 

 

o cv. 2 – zápis: 

kniha … 180 

denně … 20 

Za jak dlouho přečetla knihu? 

Nezapomeň dopsat výpočet a odpověď. 

 

o cv. 3 – Nevytvářej zápis. Proveď jen výpočty a napiš k nim odpovědi. 

o cv. 4 – zápis: 

každý den … 30 

týden … 7 

Kolik slovíček se najde za týden? 

Nezapomeň dopsat výpočet a odpověď. 

 

 

https://skolakov.eu/matematika-3-trida

