
3. roč.
M

Dělení se zbytkem sedmi a osmi.
Princip a postup už známe, dělá se to pořád stejně, jen je potřeba mít na paměti, že se budou 
zvětšovat zbytky. Víme, že zbytek MUSÍ být vždy menší, než dělitel, takže při dělení osmi už 
můžou být zbytky 1 – 7.

Úkoly: str. 14/34,35   15/40,41 15/43 první dva sloupce (i zkoušku)

M (G)

M str. 30  trojúhelník, čtyřúhelník

Zapamatovat: Rovinné obrazce, které mají 4 vrcholy a 4 strany, nazýváme čtyřúhelníky.

1/30 napiš do sešitu
2/30 porovnej strany čtverce, zapisuj podle vzoru
        změř délky stran a zapisuj podle vzoru

Napiš, zda jsou všechny úsečky shodné a zda mají sobě rovné délky.

3/30 Porovnej a zapiš podle vzoru velikosti protějších a sousedních stran.

PRV

Učebnice str. 67 – 68 po Smysly, PS str. 61

AJ

Úkoly z AJ jsou na zvláštním listu.

ČJ

Práce s písankou : 
Písanka str. 21 
- Přepsat básničku na dané linky + podtrhnout slova, která se rýmují. 

- Doplnit k jednotlivým názvům stromů jejich plody. 

Písanka str. 22 
- Podle obrázku doplnit jednotlivé části rostliny + napsat je v množném čísle. 

- Jaká může být květina ? Napsat o tom. 

- Podle obrázků se pokusit napsat názvy stromů. 

Stále si ústně opakovat všechna vyjmenovaná slova po“b“,„l“ a „m“ a probraná vyjmenovaná
slova po „p“. 
Procvičování probraných vyjmenovaných slov po „p“ ( pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, 
pyl“ 
Učebnice str. 74 cv.č. 4 – doplnit i, í, y, ý a celé přepsat do sešitu. 



Učebnice str. 75 cv. č. 3 modrá tabulka – přečíst a přepsat do malého sešitu. 
Učebnice str. 75 cv.č. 4 doplnit i, í, y, ý a přepsat do malého sešitu. 
Pracovní sešit str. 17 dodělat celou stránku a str. 18 cv.č. 3 a 4. 
Přikládám k procvičování 3 pracovní listy Vyjmenovaná slova po P1, Vyjmenovaná slova po P2 a 
Vyjmenovaná slova po P3. 
Pro další procvičování tohoto učiva ( není povinné ) 
Malý sešitek „Procvičujeme vyjmenovaná slova“ – vypracovat na samostatný papír nebo do malého
sešitu cv. a, b str. 14 

V případě jakýchkoliv nejasností pište, volejte!
Pokud budete volat na školní telefon 517 379 721, po 15 sekundách se mně hovor přesměruje na 
můj mobil, takže vydržte a hned nezavěšujte!


