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PŘEHLED 

    Vážení rodiče a moji třeťáci, 

srdečně vás všechny zdravím na začátku posledního školního týdne a zasílám vám 

několik důležitých informací a pár úkolů. 

  Vysvědčení  

bude žákům vydáno v pátek 26. 6. 2020 v době od 8.00-8.30 hod. v budově na 

Kamence. Sraz bude v 7.45 hod. v parku za Městskou knihovnou, kde si žáky 
vyzvednu a odvedu v 7.50 hod. do třídy na Kamence. Rodiče na děti počkají venku 

mimo školu. Prosím všechny o dodržování hygienických zásad a opatření. Děti, 
nezapomeňte se hezky obléci a vzít si tvrdé desky na vysvědčení. Přezůvky mít 

nemusíte. Zároveň si do desek vložte lístek s řešením úkolů, které naleznete níže. 

 

  Přeji vám všem krásný týden a těším se na viděnou v pátek. 

 

  S pozdravem 

  Mgr. Michal Urban  

 

  

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK   Čtení na prázdniny:  

 Podívej se doma do knihovny a 

vyber si knížku, kterou si ještě  

nečetl(a) a přečteš si ji o 

prázdninách. 

 

  Opakování vyjmenovaná slova 

   

   

Hra se slovy „Wimbledon“ – 

opakovaní  podstatná jména 

                                        

 

 

 

    

 

Na lísteček napiš: název knihy, 

kterou sis vybral a jméno jejího 

autora 

 

  Zopakuj si všechna vyjmenovaná 

slova podle přehledu na zadní straně  

„PS Vyjmenovaná slova“ 

 

S rodičem nebo starším 

sourozencem si zahraj následující 

hru. Rodič řekne libovolné 

podstatné jméno v 1.pádu. Soupeř 

musí do 5 vteřin 

říci podstatné jméno v 1.pádu 

začínající na poslední písmeno 

slova rodiče. Pokračuje se do té 

doby, dokud jeden ze soupeřů 

slovo v časovém limitu neřekne. 

V tom případě získává druhý jeden 

bod. Zahájení další hry vždy začíná 

ten, kdo v předcházející hře nebo 

setu prohrál. 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Hraje se na 3 vítězné sety. Set 

získává pro sebe vítěz při dosažení 

6 bodů a může být i stav 6:5. 

Slova se nesmí v jednom setu 

opakovat dvakrát. 

 

 

MATEMATIKA Opakování – písemné sčítání, 

jednotky délky a jednotky času. 

 

 

 

 

 

1.) Spočítej příklad pomocí svých 

dosavadních znalostí a bez 

použití kalkulačky. Na lísteček 

napiš odpověď na následující 

otázku: 

Kolik hodin uplyne od 9.00 hod 

dne 26.6 do 8.00 hod. dne  

1. září?  

 

2.) Změř svoji tělesnou výšku 

v centimetrech a údaj napiš na 

lísteček. Na lístečku s DÚ 

nezapomeň uvést svoje jméno 

a příjmení. 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

V. SOULKOVÁ 

H. ŽEJDLÍKOVÁ 

Prázdniny jsou tady a tak 

bychom chtěly především 

pochválit všechny, kdo vydrželi 

usilovně pracovat po celou dobu. 

Děkujeme také rodičům za 

spolupráci a podporu dětí v 

plnění jejich úkolů. Spolupráce 

s vámi nás těšila. 

KRÁSNÉ PRÁZDNINY VŠEM! 

 

A na závěr školního roku se 

můžete podívat, jak se na 

prázdniny chystá Steve & 

Maggie. 

 

S angličtinou se můžete bavit i   

během prázdnin – zpívejte si, čtete 

si, poslouchejte, podívejte se na 

film nebo na pohádku a nebojte se 

mluvit, budete-li mít příležitost. 

 

 

 

 

 

 

Video zde. 

Video zde. 

 

 

Mgr. Michal Urban 

Třídní učitel 3. B 

https://www.youtube.com/watch?v=K7ZJp63pYL0
https://www.youtube.com/watch?v=AM3WiToBwdY

