
MATEMATIKA

 
Mgr. Martina Turčeková 

 

3. třída 
 

 

1. Doplň i/y ve vyjmenovaných slovech: 

 sl_šet, ml_n, bl_skat se, pol_kat, pl_nout, pl_tvat, vzl_kat, l_sý, l_tko, l_ko, l_že, 

pel_yněk, pl_š 

 f_zika 

 b_t, b_dlet, ob_vatel, b_t, př_b_tek, náb_tek, dob_tek, ob_ček, b_strý, b_lina, kob_la, 

b_k, Př_b_slav 

 
2. Škrtni, co nepatří mezi ostatní:    Proč? 

 bílá, modrá, zelená, šťastná, černá Není to barva. 

 tygr, lev, zebra, pes, žirafa, hroch _______________________________________ 

 spát, auto, chodit, běhat, kniha _______________________________________ 

 sedm, metr, čtyři, devět, dva  _______________________________________ 

 orel, páv, kočka, slepice, datel  _______________________________________ 
 

3. Přepiš psacím písmem (jména se píšou VELKÝM)!: 

 Bydlím v Ostravě. _______________________________________________________ 

 Jmenuji se Martina. _____________________________________________________ 

 Hlavní město ČR je Praha. ________________________________________________ 

 Má sestra se jmenuje Lucie. ______________________________________________ 

 Nakupuji v Hrušce. ______________________________________________________ 

 Vypočítej: 

3.6 = ___  2.5 = ___  6:2 = ___  10+10 =___  12+6 =___ 

4.3 = ___  9.2 = ___  10:2 = ___  30+40 =___  9+7 =___ 

5.6 = ___  6.4 = ___  2:2 = ___  20+70 = ___  8+8 = ___ 

4.7 = ___  8.3 = ___  4:2 = ___  50+30 = ___  13+9 = ___ 

8.5 = ___  6.6 = ___  8:2 = ___  100–30 = ___  13-5 = ___ 

9.4 = ___  7.2 = ___  14:2 = ___  90-70 = ___  22-5 = ___ 

 

Týdenní plán učiva 22.-26.2.2021

ČESKÝ JAZYK



Zopakuj si! 

2385         =   2385   

 

        dvě tisíciny     pět jednotek   2000         5 

                       tři stovky     osm desítek       300             80 

Rozděl čísla: 

 523     3792     371 

    

    ___     __      __      _____    ___     __      __                      ___     __      __  

 

Seřaď čísla od nejmenšího po největší: 

314, 750, 120, 1000, 860, 412: _________________________________________________ 

 

 

Přelož do češtiny: 

 Hello. _________________ 

 My name is Martina. _______________________________________________ 

 How are you? _______________________________________________ 

 I am fine. _______________________________________________ 

 Cat and dog. _____________________________ 

 

Nakresli: 

yellow sun   blue ball   black car   brown dog 

 

 

 

 

 

(nápověda: ball = balón; car = auto; dog = pes; sun = slunce) 

  

ANGLIČTINA



            3. ročník                                  PRVOUKA                          22.2. -  26.2. 2021 
Mgr. Leo Schreiner 

Přepiš si do sešitu. 

VÝROBEK a ZBOŽÍ 

VÝROBKY jsou předměty, které vyrobil člověk.  

VÝROBKY se vyrábějí ze surovin: ze DŘEVA,  PAPÍRU,  MOUKY,  MLÉKA, ŽELEZA, 

SKLA, PLASTU. Při jejich výrobě se používají: stroje, nástroje a pracovní pomůcky.  

Vyrábí je lidé (např. stolař, pekař, zámečník, sklář). 

 

 

 

 

 

 

 

ZBOŽÍ: jsou výrobky, které se prodávají, a my si je můžeme koupit. 

ZBOŽÍ můžeme koupit v obchodě, v nákupním centru, na tržnici, internetu.  

 

PLACENÍ ZBOŽÍ  - za každé zboží, které kupujeme, musíme zaplatit! 

K placení používáme: > Peníze (mince a bankovky)   > Mobilní telefon 

                                     > Platební karty                       > Chytré hodinky 

 

Z živých i neživých přírodnin >> získáváme suroviny >>ze surovin se vyrábějí výrobky  

>> výrobky, které se prodávají >> jsou ZBOŽÍ 

        
 

Doplň věty 

1. Předměty, které vyrobil člověk jsou …………………………………………...………… 

2. Výrobky se vyrábějí například ze …………….………………………………………… 

3. Zboží jsou výrobky, které se………………… a my si je můžeme……………..……….. 

4. Za každé zboží, které kupujeme, musíme………………………………………………… 

5. K placení zboží můžeme použít…………/……………/……………………/…………… 

Napiš sedm výrobků, které potřebujeme a používáme téměř každý den. 

 

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

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

Jméno a příjmení:                                                                                                Datum:                                        


