
3. ročník – (6. 4. – 10. 4.) 

 

Pavla Polívková 

 

Dobrý den,  

máme tu další týden domácího vězení, tak posílám dopis se zadáním práce. Tento týden jsou 

Velikonoce, tedy by měly být prázdniny, hahaha, tak je poskytneme aspoň vašim rodičům, aby 

vás (většinu) nemuseli hlídat, jestli děláte úkoly. Navíc jsem vymyslela koledu na dálku. To se 

dělá tak, že pošlete e-mailem koledovací říkanku, několik citoslovcí, které budou vyjadřovat 

použití pomlázky a kdo to pošle, obratem dostane obrázek vajíčka, taky e-mailem. Takže víte 

jak na to, očekávám v pondělí koledovací e-maily.  

Tak třeťáci, máme vyjmenovaná slova po Z, jsou to ta nejoblíbenější, protože jsou jen čtyři. 

Pracujte na straně 93 a 94, napište si cvičení 5 na straně 94, pak se přihlaste na AlfBook a 

vypracujte testík. Bude to zase ve vyjmenovaných slovech, a to cvičení VYJMENOVANÁ 

SLOVA OPAKOVÁNÍ 1. 

A ještě nesmí chybět pochvaly, chválím naprostou většinu z vás, protože jste úspěšně doplnili 

cvičení Vyjmenovaná slova po V, a někteří i nějaká cvičení navíc.  

Tak, to je zatím všechno, další práce bude v úterý po Velikonocích. Užijte si tyto neobvykle 

strávené svátky, očekávám koledovací e-maily a hlavně buďte všichni zdraví.  

Pavla Polívková 

 

Katka Chvojková 

 

Prvouka 
Přihlas se na Alfbook (www.alfbook.cz)   

Vyber 3. ročník,  PRVOUKA a rozklikni Neživá příroda. 

Vyber nejprve Neživá příroda 1, pak Neživá příroda 2. Testy můžeš několikrát opakovat. Já 

pak mohu kontrolovat, jak kdo pracoval a na kolik procent se mu cvičení povedlo.  
Potom vyber Země, v níž žijeme a udělej test 1 a 3 (test č. 2 je stejný jako test č. 1) 

 

Matematika 

Přihlas se na Alfbook. 
Vyber 3. ročník, Matematika, Čísla do 100 - sčítání a odčítání 

Postupně udělej prvních 5 řádků: 

• Porovnání čísel 0-100 

• Sčítání a odčítání bez přechodu do 100 

• Sčítání a odčítání s přechodem do 100 

• Slovní úlohy +, - do 100 

• Čísla do 100 

Pokud budeš chtít a budeš rychlá/ý, můžeš zkusit i další řádky Sčítání a odčítání do 100 (je jich 

tam 6) 

Věřím, že to pro tebe bude velice jednoduché a zábavné, je to opakování ještě z 1. pololetí. 

Nezapomeň, že test můžeš opakovat, kolikrát budeš chtít. Čím vyšší procento, tím lepší :-D. 

A taky nezapomeň, že si práci můžeš rozvrhnout na 3 dny. 

Ať se ti daří, těším se na výsledky, budu koukat na „Alfíka“,  pak se ozvu e-mailem. 

http://www.alfbook.cz/

