
 

 

                                            3.A   

                                                  3. 5. – 7. 5. 

                                                   Odevzdat v pondělí ve škole. 

 

ČESKÝ JAZYK                   

 1. Udělej zakroužkovaná cvičení v pracovním sešitě! 

 

 2. OPIŠ DO SEŠITU VYJMENOVANÁ SLOVA PO P:      pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, 

pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se 

 

 

                                                        ZOPAKUJ SI : 

              PO TVRDÝCH SOUHLÁSKÁCH h,ch,k,r,d,t,n, je vždy tvrdé y 

              PO MĚKKÝCH SOUHLÁSKÁCH ž,š,č,ř,c,j,d´,t´,ń  je vždy měkké i 

PO OBOJETNÝCH SOUHLÁSKÁCH b,f,l,m,p,s,v,z  je tvrdé y jenom, když je to 

vyjmenované slovo nebo příbuzné, jinak píšeš měkké i 

 

 

3. Dopiš i nebo y: 

 nové l -že,  ve ml- ně je mouka, neb – j zvířata, l- že zmrzl- nu, zam- kat  b- t, 

 sl- šet písn- čku, kráva a b- k jsou dob- tek,  pomalu pol- kat, m-  všichn- , 

um- t nádob- , l- ška a m- š, chm- ří pampelišek, b- l doma, zb- tek  ř- zku, 

L- sá hora, vař- m na pl- nu, mob- l  od děd- , bolí mě l- tko, hlubok-  tal- ř 

 

 



 

 

4. Zařad´podstatná jména do tabulky:    ručník, slunce, kniha, myš, býk, kočka, kuře, okno, 

talíř, nábytek, kobyla, pero 

Rod mužský    TEN Rod ženský     TA Rod střední       TO 

řidič sestra mimino 

   

   

   

   

 

 

MATEMATIKA    1. Udělej zakroužkovaná cvičení v pracovním sešitě! 

 

2. DOPIŠ        =   

100         300                                                                            105         150 

500         200                                                                            900         700 

400         400                                                                            800         1000 

800          80                                                                            1000         100 

 

 

3. Počítej pod sebou: 

 

27                               53                                  84                                   45                               36 

70                               37                                  15                                   55                               49 

 

 

 



 

 

4. Napiš čísla:  sto pět______________________ 

                       sto dvanáct__________________ 

                       čtyři sta_____________________                 mají 3 číslice 

                       pět set______________________ 

                       osm set_____________________ 

                       tisíc________________________          ---------  má 4 číslice 

 

 

5. Vypočítej: 

100 + 100 =                                                                         400 – 100 = 

200 + 200 =                                                                         300 – 200 = 

300 + 200 =                                                                         200 – 100 = 

200 + 100 =                                                                         400 – 400 = 

100 + 300 =                                                                         500 – 100 = 

 

 

PRVOUKA    nakresli: 

                                                   ŽIVÁ PŘÍRODA 

  

 

ŽIVOČICHOVÉ                                                ROSTLINY                                                            HOUBY 

 

 

 

 

 



 

 

Znaky živých organismů:           1. ______________________________________ 

                                                        2.______________________________________ 

                                                        3.______________________________________ 

                                                        4.______________________________________ 

                                                        5.______________________________________ 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

1.  Přelož do angličtiny tyto věty : 

 

My  ( maj )  -   můj, moje 

             Toto je moje třída.    …This is my classroom.……………… 

             Toto je moje lavice.      ……………………………………………….. 

             Toto je moje učitelka.   ………………………………………………. 

             Toto je moje židle.         ………………………………………………. 

             

2. Přečti si nahlas tento článek : 

 

This is my teacher.  This is our pupil.  This is my chair.  This is a blackboard. 

This is my classroom.  This is a window. 

 

 

3.  Přečti tato čísla  a napiš je číslicí: 

 

One,      two,     three,     four,     five,      six ,      seven ,      eight,       nine ,         ten  . 

___________________________________________________________________ 


