
ÚKOLY  -  3. ročník    (duben) 
 

Vyučující:   M. Volfová     (ČJ, AJ, VL, PŘ, VV) 

Kontakt:    volfova.zsrybna@gmail.com 

Doporučený termín pro úkoly:   20. dubna 
______________________________________________________________ 

ČESKÝ JAZYK 

 Učebnice - přečti si UČ str. 72  

 SLOH - Napiš pár vět o tom, jak probíhá výcvik vodicích psů, co konkrétně se musejí 

naučit, aby mohli pomáhat nevidomým. Vymysli, jaké by měli mít vlastnosti.  

 UČEBNICE - Nauč se řadu vyjmenovaných slov po P podle  UČ str. 73 

 Průběžně čti slova příbuzná v  UČ str. 74-77  a doplňuj úkoly v PS str. 17-20 

 Přepiš do domácího sešitu:    UČ str.  73/2,  74/2,  75/2,  76/2,  76/3  
 

PRVOUKA 

 Přečti si kapitolu v  UČ str. 56-57 

 Vyřeš úkoly v PS str. 50-51 

 VZORNÍK semínek  - Popros mamku, ať s tebou projde "zásoby" potravin a zkus si vyrobit vzorník 

semínek pomocí průhledné izolepy. Objevíš třeba čočku, fazol, hrách, mák, dýňová a slunečnicová 
semínka loupaná, neloupaná,... možná najdeš i obilky pšenice, ječmene ... Jako podklad stačí použít 
tenký karton, např. od pizzy, který je na jedné straně bez potisku. Pokud budeš chtít, můžeš vyrobit i 
vzorník k nám do školy - jeden s názvy, druhý úplně stejný v pořadí semínek, ale bez názvů, aby si na 
něm mohli spolužáci semínka procvičovat. 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 Nakresli, jak vypadá koronavir nebo koronavýr  :-) 
 

ANGLICKÝ JAZYK 

 SLOVNÍK:  zkontroluj, jestli máš dopsaná slovíčka z  UČ str. 36 a 38 

 UČEBNICE  -  Přečti si UČ str. 42-43 a poslouchej nahrávky (najdeš je na webu) 

 PRACOVNÍ SEŠIT - vyřeš úkoly v PS str. 42-43 

 Opiš si do slovníku tato  SLOVÍČKA: 

  

http://skola.rybna.cz/wp-content/uploads/2020/04/Slovicka-duben3.pdf


Days of the week        

Dny v týdnu 
 

Sunday neděle 
Monday pondělí 
Tuesday úterý 
Wednesday středa 
Thursday čtvrtek 
Friday pátek 
Saturday neděle 
day den 
week týden 
weekend víkend 
every day každý den 
 

What day is it today?  Jaký den je dnes? 
 

_____________________________________ 
 

Sports and games 
Sporty a hry 
 
 

play hrát 
football fotbal 
(v Americe říkají fotbalu soccer) 

basketball basketbal, košíková 
volleyball volejbal 
baseball baseball   (nepíše se česky) 

tennis tenis 
ice hockey lední hokej 
catch  hra "Na babu" 
cards karty 
chess šachy 
computer games počítačové hry 
 
I can play ... Já umím hrát ... 
 


