
Učivo  3. A  -   27.4. – 1.5. 2020   ZŠ Gebauerova 8, Ostrava 

Učitelka:  Mgr. D. Podborská   ( 723 939 330 ) 

 

 

Český jazyk : 

 

1. Urči slovní druhy: 

Auto …….     podstatné jméno 

Večer …… 

Zelený…… 

Květina …… 

Plave   ……. 

Do      …….. 

A         ……… 

Pět      ……… 

 

 

2  .Doplň -   b, d, v  : 

Du-   je krásný strom.    Bolí mě zu-.        Máme rádi me-.         Kre-    je červená. 

Na řece je le-.         Kupujeme dobrý chlé-.        Mrke- je zdravá. 

 

 

 

 

3.  Doplň – ú, ů, u  : 

               Učitel,  učes,  hul,  dum,   dolu,   kupujeme,  usnout,  ul,    pujdeme.  

 

    

 



Angličtina:   

 

1.  Přečti nahlas  : 

I am Peter.         You are David.           He is Tom.             She is Jane.      

We are Peter and Tom.      They are  Linda and  Tom. 

 

 

 

2.   Přelož a napiš správně slovíčka: 

Třída   ………………………………………….. 

Učitel  …………………………………………. 

Kniha  …………………………………………… 

Pero   …………………………………………… 

Žák      ………………………………………….. 

Židle    …………………………………………. 

 

 

 

 

3.  Přelož a napiš věty  : 

   Toto je moje babička.                           This is my  grandmother. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

   Toto je moje matka.                  ……………………………………………………………………………… 

   Toto je můj bratr.                        ……………………………………………………………………………… 

   Toto je můj otec.                      ………………………………………………………………………………… 

   Toto je moje sestra.                  ……………………………………………………………………………….. 

                     

 

 



Matematika: 

 

1. Zpaměti násobilka   0  -  10 

 

 

2.  Vypočítej: 

270+30 =                                     460+40 = 

590+40 =                                      890+20 = 

350+60 =                                     750+70 = 

180+70 =                                     950+50 = 

 

 

 

3.  Vypočítej  : 

 

          230-50 =                                  610-20 = 

          150-60 =                                  430-80 = 

          320-70 =                                  760-70 = 

          540-90 =                                  1000-50 = 

 

 

4.  Správně převeď  : ( 1m=100cm,        1m=1000mm ) 

 

      5m  = ………….. cm                                                  3m = ……………..    mm 

     70m = …………..cm                                                   20m =…………….   mm 

     300m = ………….cm                                                  500m= …………….mm 

 

 

 



Prvouka: 

Neživá příroda – vzduch. 

Učivo najdete v učebnici na str. 37. 

Máte tam i několik jednoduchých pokusů, které si můžete zkusit – v horní části je pokus 

s balonkem a dole pak pokus se svíčkou ( tento provádějte s rodiči ). 

Tuto stránku si celou přečtěte, podívejte se na obrázky a zkuste odpovědět na otázky – 

v závorce vyberte správnou odpověď, zapište si a pak porovnejte se správnými odpověďmi, 

které jsou pod otázkami. 

 

1. Jaká látka je vzduch? (kapalná, plynná, pevná) 

2. Je součástí jaké přírody? ( živé nebo neživé) 

3. Můžeme ho vidět? (ano, ne) 

4. Je všude kolem nás? (ano , ne) 

5. Napiš , jak nám může vzduch pomáhat a jak škodit? 

6. Z čeho je vzduch složený? (z několika plynných látek,  z jedné plynné látky) 

7. Jaký plyn dýcháme a  nemůžeme bez něho přežít? (vodík, kyslík, helium) 

 

 

  Správné odpovědi : 

 

 

1.  Plynná 

2. Neživé 

3. Ne 

4. Ano 

5. Pomáhá například k výrobě elektřiny, dříve k mletí mouky, škodí – láme stromy 

6. Z několika plynných látek 

7. Kyslík, nemůžeme přežít 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Matematika:  S. Holubová,    A. Balážová,    O. Balážová 

 

 

1.Přepiš příklady do sešitu a vypočítej, poté zkontroluj výsledky : 

 

      25                 64                  79          66          47             91             34 

+   64               + 48             +  15       + 53       + 33         +  70          + 47 

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

 

 

2.  Zopakuj si násobení a dělení : 

          

2.4 =                     3.8 =                                          20:2 =                      15:3 = 

4.9 =                     4.7 =                                          18:2 =                      21:3 = 

3.3 =                     2.9 =                                          4:2 =                        9:3  = 

2.0 =                     4.6 =                                          12:4 =                      36:4= 

2.7  =                    4.8 =                                          30:3 =                      24:4 =                     

4.10 =                   3.0 =                                          27:3 =                      16:4 = 

Řešení:   

 

   25           64           79            66         47              91                 34 

+ 38        + 48        +15         + 53       +33            +70              + 47 

 63            112           94          119        80             161                 81 

 

 


