
ÚKOLY 3. třída  St 25. 3. -  Pá 3. 3. 

Vážení rodiče, do schránek jsem dětem roznesla pracovní sešit do matematiky 2. díl, pracovní list do 

českého jazyka a obrázky vyjmenovaných slov po S. Dejte mi prosím vědět, zda se k vám vše dostalo. 

Můj nový školní e-mail je rozehnalova@skolatroubky.cz. Pokud budete cokoliv potřebovat, napište 

mi. Budu ráda, když od vás získám zpětnou vazbu, jak děti úkoly zvládají a jestli máte možnost 

vypracovaný úkol poslat zpět (vyfotit, naskenovat). Děkuji Rozehnalová 

Děti mohou k dalšímu procvičování využít internetové stránky skolakov.eu a matika.in.  

ST 25.3. M – uč. 57/1,2  

ČJL – nalepit do Vyjmenovníčku obrázky k vyjmenovaným slovům syn, sytý, sýr a            

vypsat k nim slova příbuzná (ať děti zkouší nejdřív vymýšlet samy) 

PS 20/1 dole,   UČ. 95/5 dva řádky  

ČT 26.3. M – PS 2. díl 4/1 a),     4/3 

   ČJL – nalepit slova syrový, sychravý, usychat a doplnit slova příbuzná 

- PS 21/1,   UČ 95/5 dokončit 

PÁ 27.3. M –  PS 2. díl 4/1b),       6/3 dva sloupečky 

   ČJL – nalepit slova sýkora, sýček, sysel a doplnit slova příbuzná 

Čítanka s. 103 – přečíst básničku, zapsat do sešitu čtení (název + autor) + nakreslit   obrázek 

Písanka s. 30 – 7 řádků (vyfoťte prosím a pošlete) 

   Opakovat vyjmenovaná slova po P. 

PO 30. 4. M – PS2 6/3 dokončit,    7/5 

   ČJL – nalepit slova syčet, sypat a doplnit slova příbuzná 

           -   PL  s.30/1. sloupeček (děti vyplní samostatně, potom zapíší počet chyb) 

ÚT 31. 3. M – PS2 8/2,3 dva sloupečky 

   ČJL – PS 21/1 dole 

- PL s. 31/ 1. sloupeček (děti vyplní samostatně, vyfoťte prosím a pošlete mi to na e-

mail) 

ST 1. 4.   M – PS2 8/3 dokončit,     9/5 první řádek 

         ČJL – PS 21/2,  22/1 

Čítanka s. 104 – přečíst a zapsat do sešitu čtení + napsat odpovědi na otázky 1-3(zápis 

s odpověďmi prosím vyfoťte a pošlete)  

ČT 2.4.    M – PS2 9/6,    9/7 1.sloupeček 

   ČJL – PS 23/2,3 

                       -  PL s. 31 /3. sloupeček 

PÁ 3.4.     M - PS2 9/7 dokončit 

  10/3 tři trojúhelníky  

                 ČJL-  PS  23/1 dole 

  PL s.34/1.sloupeček (děti vyplní samostatně, vyfoťte prosím a pošlete) 

 Opakovat vyjmenovaná slova po s 

mailto:rozehnalova@skolatroubky.cz


 

 

 

 

 

 


