
Základní škola a Mateřská škola Bozkov, příspěvková organizace 

ÚKOLY PRO TÝDEN OD 23. 3. DO 27. 3. 2020 

3. ročník 

Úlohy v učebnicích si můžete dělat v interaktivní učebnici na počítači – zde i kontrola. Jste na to zvyklí 

i z hodin, tak byste s tím neměli mít problémy. Nebo stačí ústně.  Pokud to nebude vyloženě důležité a 

dané v zadání ode mě, nemusíte psát.        

V pracovních sešitech si vypracujte všechny zadané úlohy (můžete naskenovat a poslat emailem ke 

kontrole, hlavně angličtinu). 

email: skola.bozkov@seznam.cz 

 

Český jazyk 

Vyjmenovaná slova po V 

učebnice: 86 – 88/1, 2 

pracovní sešit: 24, 25/ 1, 2 

žlutý pracovní sešit: 45, 46 (možno si postupně dodělávat strany 41-43) 

Matematika 

Přičítání a odčítání jedno- a dvojciferných čísel 

učebnice: 24 - 26 

pracovní sešit: 20 - 22 

Geometrie 

Čtyřúhelníky 

 učebnice: 41, 42 

 pracovní sešit: dodělat trojúhelníky z minula – 29, 30 

Angličtina 

 učebnice: 45 – 1. text (číst si a překládat). Podívej se na str. 46 – tvoření množného čísla 

 pracovní sešit:  54/6 (true – pravda, fals – lež. Piš T nebo F) 

54/7 …  spoj číslo uprostřed a obrázek; ke každému obrázku napiš číslo a název 

…. např: five books 

54/8 … vybarvi rámečky s čísly podle návodu 

54/9 … podle cvičení 8 doplň věty … piš čísla od 1 do 10, k nim doplň barvu. Drž 

se ukázky. 1. Number one is pink.  

Wocabee: 10-1, 10-2, 10-3 
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Grammar – najdi si v sešitku, jak se tvoří množné 

číslo podstatných jmen. Zatím nám bude stačit 

strana 14 – množné číslo podstatných jmen. 

V množném čísle se přidává koncovka -s. 

V případě „sykavek“ a „šykavek“ na konci – es.  

Prvouka 

učebnice: číst až do strany 45, udělat krátké 

výpisky do ŠS + obrázek k tématu až do s. 45 

pracovní sešit: vyplnit až do strany 48 

 

Čtení 

 133 – 134: Alfa, Bet a koloběh vody 

…. nakresli a pošli mi (sken, foto) 

obrázek koloběhu v přírodě. 

Pomoct si můžeš např. s nějakou 

encyklopedií, … 

 135 – 136: Jak přiletěla hvězdná bludice 

Písanka 

17: Ekokoutek – Co je papír?  

18: Vyjmenovaná slova – podstatná jména 

 

Angličtina 45/1. text … kontrola překladu 

Hello. Ahoj. 

My name is Paul. Jmenuji se Paul. 

Paul Smith. Paul Smith. 

I am 11. Je mi 11. 

I am in class 5. Jsem v 5. třídě. 

My sister Jane is 13. Mé sestře Janě je 13. 

She is in class 7. Ona je v 7. třídě. 

My friends are Mike and Jim. Moji kamarádi jsou Mike a Jim. 

They are both 12. Je jim oběma 12. 

They’re my good friends. Oni jsou moji kamarádi. 

I like them very much. Mám je rád velmi moc. 

They aren’t at school now. Oni nejsou teď ve škole. 

They are here. Oni jsou tady. 

Their hobby is football. Jejich koníček je fotbal. 

My hobby is football, too. Můj koníček je také fotbal. 

Football is our hobby. Fotbal je náš koníček. 

We are good at it. My jsme v tom dobří. 

 


