
3. ročník  -15.3. –19. 3.      
 
Připomínám: 

 všechny sešity a pracovní sešity i kontrolní list odevzdat ve škole ke kontrole (složku nebo 
tašku prosím podepsat)  - v pondělí 15.3. – v 7:30 – 8:00   

 pokud dopisujete sešit z jakéhokoliv předmětu, napište k odevzdaným sešitům, kolik a jaké 
potřebujete, paní asistentka vám nové nachystá na úterý 

 vyzvednout opravené sešity  - úterý 16.3. - v 7:30 – 8:00 
 

Online výuka na příští týden 
 na online výuku si připrav: učebnice, sešity, pracovní sešity, pouzdro, deníček pro zápis  DÚ,  

 (jako by ses chystal ve škole před hodinou) 😊 
 NEZAPOMEŇTE DENNĚ ČÍST SVOU KNIHU  ČTENÍČEK 

den od – do  předmět 
Pondělí              15.3. 10:00 – 10:45 ČJ, M, ČT/PS 
Úterý                  16.3. 8:00 – 8:45 ČJ, M 
Středa               17.3. 10:45 – 11:30 ČJ, M 
Čtvrtek              18.3. 8:00 – 8:45 ČJ, M, PRV 
 10:00 – 10:45 AJ 
Pátek                 19.3. 10:45 – 11:30 ČJ, M, ČT/PS 
 

15.3. 

 Kontrolní list společná práce, Samostatnou práci zadám 😊 

 

16.3. 

Český jazyk 

 Učebnice str. 124 , 125 
 Samostatná práce – 125/a)b)c) 

Matematika 

 M – učebnice str. 51,52 

 Samostatná práce – učebnice str.51cv. 18 
cv. 22 – zápis, výpočet, odpověď 
 

Čtení   

 Samostatná práce – Čítanka str. 135 – 136 – Jak přiletěla hvězdná bludice 
Písanka str. 11 



17.3. 

Český jazyk 

 Učebnice str. 126, 127 

Matematika 

 M – str. 52, 53 
 Samostatná práce – 52/3055/ 1 

Prvouka 

Užitkové rostliny 

- Poskytují nám potravu 
- Nejzdravější je v syrovém stavu, ale mohou se z nich vyrábět jiné potraviny 

1.Ovocné stromy a keře– jabloň, hrušeň, třešeň, višeň, broskvoň, meruňka, 
slivoň 

  -angrešt, rybíz 
                     Zopakujte si dělení dužnatých plodin - malvice, peckovice, bobule 

 
2.Zelenina– zopakujte si dělení zeleniny (podle toho, kterou část jíme)  

                – kořenová, listová, plodová,  košťálová, cibulová 
 

3.Polní plodiny– pěstujeme je na polích 
a) Obilniny 

-pšenice – nejrozšířenější obilovina 
                - bílá mouka – světlé pečivo (rohlíky, koláče…) 
                - jako krmivo – prasata, drůbež 
                - kulaté klasy bez vousů 
 

-ječmen – z ječmene získáváme slad – důležitý pro výrobu piva 
                       - má dlouhé fousy 
 
-žito –tmavá mouka – chléb, tmavé pečivo 

                  -má nejvyšší stéblo(stonek) – je stříbrné barvy 😊 
                  - má fousy, ale ne tak dlouhé jako ječmen 
 
- oves- nemá klas, vypadá jako tráva 
                 - ovesné vločky 
                 - Krmivo 
      - kukuřice – jako krmivo 



 Samostatná práce – zápis+ nauč se !! 

 

18.3. 

Český jazyk 

 Zápis do ČJ -Š 
 
Slovní druhy 
1. Podstatná jména 
2. Přídavná jména 
3. Zájmena 
4. Číslovky 
5. Slovesa 
6. Příslovce 
7. Předložky 
8. Spojky 
9. Částice 
10. Citoslovce 

Podstatná jména  



- Jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů 
- Ukazujeme na ně ten, ta, to 

 
 

 Učebnice str. 128, 129– Slovní druhy, podstatná jména 
 

 Samostatná práce – zápis do ČJ -Š 
 

129/ 2a) – rozděl do 3 sloupců – osoby, zvířata, věci 
129/2b) vyber si osoby, zvířata nebo věci a napiš s nimi věty 

Matematika 

 M – str. 55 
 Samostatná práce – zadám, co nestihneme ve škole ze str. 55 

Prvouka 

b) Okopaniny  
Lilek brambor – pěstujeme pro hlízy (brambory) 

                                -jako potravina, krmivo pro prasata 
                                -z brambor se vyrábí škrob a líh 

 
 
      Řepa cukrovka – pěstujeme pro zdužnatělý kořen = bulvu 
                                   -na výrobu cukru 
c) Luskoviny – pěstujeme pro semena, kterým říkáme(luštěniny) 
                          - fazol, sója, hrách, čočka 
                          - jsou velmi zdravé, obsahují velké množství bílkovin 
 



 

Čočka                                               fazol                                                       hrách 

 ----sója 

 
 Samostatná práce – zápis + nauč se!! 

 

19.3. 

Český jazyk 

 Učebnice str. 129, 130 
 Samostatná práce –130/8a)c) 

Matematika 

 M – str. 3 
 Samostatná práce – zadám  po hodině 

   Čtení  

 Zkouším čtení – hvězdnou Bludici 
 Čt –Jak to bylo s horou Říp str. 137 

 Samostatná práce – písanka str. 12 


