
Pavla Polívková: 

Tak vás všechny zase po týdnu zdravím!  

Moc se vás ještě e-mailem neozvalo, proto chválím těch pár, co byli vzorní, však oni vědí, o 

koho se jedná. Poslali i vyplněný týdenní test, za což děkuji a chválím je ještě víc. Takto také 

došlo k tomu, že družstvu číslo jedna připisuji 15 bodů, družstvu číslo dva 10 bodů, třetímu 

družstvu 5 bodů a čtvrtému družstvu 10 bodů. Z ostatních družstev se nikdo neozval, tak se 

probuďte, šup, šup, ať to lítá všechny vás čekám na e-mailu.  

Zase jako obvykle zadám práci na týden a tentokrát přibude i angličtina. A kdybyste se nudili, 

Steve dal nově přihlášeným na my wow všechny řady zdarma, tak to využijte. Jsou tam 

všechny klipy a písničky od žluté řady po zlatou, stačí se NOVĚ přihlásit, což znamená 

přihlásit se přes jinou e-mailovou adresu, než jste byli přihlášení s těmi kódy. Heslo už si 

vymyslíte, ale pak ho nezapomeňte, to už se také leckomu stalo, hehehe. 

Takže směle do toho, půl je hotovo, ale zas to nebudeme přehánět, ať máte čas i na jiné věci, 

třeba na čtení, individuální sport (to jako že sami) nebo třeba na tvoření. 

Tak, milí a šikovní třeťáci, máme tu vyjmenovaná slova po V. (Většina z vás je beztak už 

umí.) Jak jsme to dělali spolu, přečtete si ty věty, které u každého máte, doplníte si (ústně) 

chybějící Y a postupně splníte všechna ta cvičení, tak jako ve škole, však jsou pořád skoro 

stejná. Začněte na straně 86 a skončete zatím na straně 89, písemně vypracujte jen čtyři 

cvičení (jedno denně). Budou to tato: na straně 86 cvičení 2, na straně 87 cvičení 2, na straně 

88 cvičení 2 a na straně 89 cvičení 3. Jsou krátká, snadná, prostě pro vás úplná legrace. 

Na konci týdne zase pošlu zájemcům týdenní test. 

Z angličtiny si pusťte první klip 7. lekce, Steve spadne padákem do Afriky. Zájemcům pošlu 

e-mailem slovíčka a cvičení. A kdo si nenapíše, vystačí si s DVD, z kterého se naučí 

výslovnost. 

Když nebudete něčemu rozumět, ať už z českého jazyka nebo z angličtiny, ráda vám všechno 

vysvětlím po e-mailu. Pište, bude zábava. No, a hlavně buďte všichni zdraví. 

Pavla Polívková 

 

Katka Chvojková: 

Matematika 3. ročník 

 
23. 3. 

Nejprve klikni na tento odkaz http://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-10/ , kde 

najdeš 4 videa. V klidu si je poslechni a přemýšlej. 

V učebnici udělej ústně na str. 81 cvičení 1,2 

 

 

http://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-10/


Vypočítej  

120-30=                     920-70=                             740-80= 

410-20=                     330-80=                             810-40= 

350-90=                     550-60=                             660-60= 

610-30=                     470-80=                             250-70= 

 

24. 3.  

ústně str. 81 cv. 3 

ústně str.  82 cv. 4 

Př: 327 – 50 = 320 – 50 + 7 = 270 + 7 =277 

 

  320 + 7 

 

  185 – 90 = 180 – 90 + 5 = 90 + 5 = 95 

 

180+5 

 

Vypočítej: 111 – 40 = 110 – 40 + 1 = 70 + 1 = 71 

729 – 50 = 

564 – 90 = 

246 – 70 = 

463 – 80 = 

 

25. 3.  

Opiš do sešitu (nebo na papír) cvičení 5 ze str. 82. 

Ústně str. 82 cv. 6. 

Podívej se na videa na https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-11/. 

 

26. 3.  

„Cvrček“ – bude zaslán e-mailem. 

 

27. 3. 

„Cvrček“  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PRVOUKA 

 

1. hodina: 

Zopakuji si, jaké společné vlastnosti mají živočichové (je jich 8). Umíš je vyjmenovat 

všechny? 

Vyjmenuj alespoň 5 bezobratlých živočichů. Proč se jim říká bezobratlí? 

Do jakých 5 skupin rozdělujeme obratlovce? (poradím jednu skupinu: ryby,......) 

Do jaké skupiny patří člověk? 

Proč se savcům říká savci? 

Čím mají savci porostlé tělo? 

Čím mají ptáci porostlé tělo? 

Čím dýchají ryby? 

https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-11/


Víš, z čeho se líhnou mláďata plazů? 

Kteří 3 živočichové patří mezi plazy? 

 

2. hodina 

Přečti si v učebnici str. 56 a 57. 

Odpověz na otázky: 

Čím se živí býložravci? 

Čím se živí všežravci? 

Čím se živí masožravci? 

Jmenuj 2 býložravce, 2 všežravce, 2 masožravce. 

 

3. hodina 

Mrkni se a vyzkoušej: 

https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/savci 

Pozor, jsou tam 4 úkoly: savci, stavba těla, poznáváme savce, savci - test 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/savci

