
Učivo -  3.A      ZŠ Gebauerova od  4.5. -   8.5. 2020 

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

 

 

Český jazyk:  3.A 

1. Dpolň – i,í /  y,ý 

Máme rád-   r-b-z,  jahod-,  hrušk-   a  švestk-   . 

V moř-    plavou  barevné     r-bk-  . 

Žác-   se   ve škole   uč-  . 

Petr   v-maloval   kuch-ň  . 

Koup-li   jsme si nový   b-t  . 

V létě   b-vá    slunečn-    v-heň. 

 

 

2.  Dolpň – ú,ů,u  : 

Jana má nový učes. 

Ve škole máme nového učitele. 

Koupili jsme si nový dum. 

Děda nosí hul. 

Po vyučování běžíme domu. 

 

 

3.   Převeď do správného tvaru : 

 

Skákat -  os.1., číslo jed., čas přítomný  -    já skáču 

Vařit – os.1., č. mn., čas budoucí ……………………………………….. 

Plavat -  os.3., č. jed.,  čas minulý  ……………………………………… 

Uklízet – os.3., č. mn., čas přítomný ………………………………….. 

Přát – os.1., č. mn.,  čas budoucí   ……………………………………… 

 

 

 



Matematika:  3.A 

 

1. Násobilka zpaměti  0 – 10 

 

 

2.  Dělení se zbytkem: 

     19:3 = 6 (zb. 1 )                              43:7 = 

     17:5 =                                              57:8 = 

     29:3 =                                             64:9 = 

     38:4 =                                             47:5 = 

 

 

3.  Vypočítej  : 

    59+6 =                          13+8 = 

    35+9 =                          66+5 = 

   47+8 =                           77+6 = 

   28+7 =                           89+2 = 

 

 

 

4.  Vypočítej  : 

     53-8 =                                 82-5 = 

     32-7 =                                64-6 = 

     41-2=                                 73-4 = 

     27-9 =                               88-9 = 

 

 

5.  Narýsuj přímku 7 cm a správně ji označ: 

 

 



Angličtina:  3.A 

 

1.  Přelož slovíčka a napiš  : 

Teta -  …aunt………………………….. 

Sestra -  ………………………………….. 

Bratr -     ………………………………… 

Matka -   ……………………………….. 

Otec -      ……………………………….. 

 

 

2.  Přelož věty a napiš  : 

Moje jméno je Adam.              …My name is Adam.……………………………………. 

Moje jméno je Tom.                …………………………………………………………………….. 

Moje jméno je David.              …………………………………………………………………….. 

Moje jméno je Jana.                …………………………………………………………………….. 

 

 

3.  Přelož slovíčka a napiš  : 

Ahoj -   ……Hello !………………………………… 

Dobrý den -   ………………………………………. 

Nashledanou - ……………………………………. 

 

 

 

4.  Přečti si nahlas tyto věty  : 

This is my car. 

My name is Tom. 

This is my cat. 

I am Peter. 

 

 

 



Prvouka: 

Horniny a nerosty : 

Zde se budeme zabývat kameny. V učebnici najdete na str. 38. 

Tuto stranu si přečtěte, odpovězte na otázky v oranžových rámečcích ( zapište si na papír ). 

 

Udělejte si malý test: 

1. Z čeho jsou kameny složeny ? ………………………………………………………………………. 

2. Vypiš názvy některých hornin? ……………………………………………………………………... 

3. Kde se těží žula a vápenec?      ………………………………………………………………………. 

4. Co se vyrábí z vápence?            ………………………………………………………………………. 

5. Jak jinak nazýváme nerosty?    ………………………………………………………………………. 

6. Nakresli nebo napiš, co se vyrábí ze zlata a stříbra? ………………………………………. 

 

 

 

Správné odpovědi: 

1. Horniny jsou složeny z jednoho nebo více nerostů. 

2. Např. žula, vápenec, uhlí, křemen, zlato. 

3. Těží se v lomech (na internetu se podívej , jak takový lom vypadá ). 

4. Z vápence se vyrábí vápno a cement ( také se podívej na internet ). 

5. Nazýváme je minerály. 

6. Náušnice, prstýnky, náramky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


