
Úkoly na týden od 22. 6. 2020 do 26. 6. 2020 
 

Tento týden už budeme pouze procvičovat to, co jsme stihli probrat. Žádná cvičení už nebudete nafocovat a posílat na 

mail. Všechna cvičení budou vypracována přes internet. 

Pondělí 22. 6. 
ČJ 
Od 9 hodin společná výuka na SKYPE. 

Vyjmenovaná slova po V 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/v1.htm - všechna cvičení (celkem jich je 10) 

 

MA 

Zaokrouhlování na 10 a na 100 – klikni na odkaz a posuň se na příklady: 
 

Počítání do 1 000 - zaokrouhlování čísel na desítky a stovky – udělej 3 cvičení 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=15.+Zaokrou

hlov%C3%A1n%C3%AD#selid 

Násobilka - – udělej 3 cvičení 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=10.+N%C3%

A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+0-10#selid 

 

Úterý 23. 6. 
Děti chodící do školy odevzdávají všechny učebnice + 2 pracovní sešity z Čj  
 
ČJ 
Od 9 hodin společná výuka na SKYPE. 

Slovesa – osoba a číslo 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_oscis1.htm - všechna cvičení (celkem 5) 

MA 

Dělení se zbytkem - – udělej 3 cvičení 
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/sladke-mlsani/priklady1.htm 
 

Středa 24. 6. 
 
ČJ 
Od 9 hodin společná výuka na SKYPE. 

Slovesa – čas 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_cas1.htm - všechna cvičení (celkem 3) 

MA 

Dělení se zbytkem - – udělej 3 cvičení 
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/sladke-mlsani/priklady1.htm 
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Pamětné sčítání a odčítání do 100 – udělej 3 cvičení 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=20.+Po%C4%
8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-+MIX#selid 
 

Čtvrtek 25. 6. 
ČJ 
Opakovací test 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/3opakovani1.htm 

Stavba slova 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/koren1.htm - všechna cvičení (celkem 2) 

 

MA 

Opakovací test 

http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/4opakov1.htm 

 

Pátek 26. 6. Rozdávání vysvědčení 
 
Děti chodící do školy od 25. 5. 
8:15 – 9:00  
 
Děti, které zůstaly doma – odevzdání učebnic, převzetí vysvědčení 
Od 9:00 – podle zaslaného rozpisu 
 
 

Rozpis příchodů do třídy k převzetí vysvědčení dne 26. 6. 2020 

Škutová Leontýnka 9:00 (vyzvednu si ji před školou, budu odvádět první polovinu třídy) 

Talášek Patrik 9:10 (sám vchází do třídy) 

Janošík Filip 9:20 (sám vchází do třídy) 

Rašner Jakub 9:30 (sám vchází do třídy) 

Dostál Tadeáš 9:40 (sám vchází do třídy) 

Kandráč Petr 9:50 (sám vchází do třídy) 

Giňová Monika 10:00 (sama vchází do třídy) 

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=20.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-+MIX#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=20.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-+MIX#selid
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/3opakovani1.htm
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/koren1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/4opakov1.htm

