Úkoly pro žáky 3. ročníku od 1. 6. 2020 do 7. 6. 2020
Ahoj Honzíku, Hany a Vašíku,
vy naši stateční rytíři v domácím učení. Moc vás všichni pozdravujeme a přejeme
krásný Den dětí. Připravila jsem si pro vás opět sportovní tématiku, tentokrát z prostředí
hokejového. Ne vše mi šlo na tuto vlnu naladit, ale snažila jsem se, to mi věřte. Přeji
vám tedy spoustu sportovních zážitků, i když jen na papíře. A když mi zase brzy
napíšete, budu moooc ráda.
Mějte se krásně, skládejte básně a brzy zase na napsanou. T. L.

ČTENÍ
Prosím, přečtěte si další kapitolu z Matyldy- Bruce Bahnil a dort. A udělejte si zápisky do
čtenářského deníku. 

ČESKÝ JAZYK
POVINNÉ K ODESLÁNÍ

Hokej. Týmov___ sport hraný na ledě. Jeden z nejr____chlejších sportů na světě.
Hráči na brusl_____ch dosahují v____sokých rychlostí a v____střelený puk někdy
přesáhne i r_____chlost 175 km/h. Vzn____kl v Kanadě, ale brz_____ se rozšířil i do
Evrop_____. V Čechách b___l vždy velm____ populární, ale nejv____ce fanoušků
z___skal po pro nás fenomenální z____mní olympiádě v japonském Naganu v roce
1998. I přes počátečn_____ nedůvěru světa v náš hokejov_____ tým, poskládaný
z část____ z hráčů zámořské NHL a z části z české hokejové lig____, se našim
reprezentantům podařil opravdov_____ zázrak. Postupovali turnajem jako
nam_____dlený blesk a v nerv_____ drásajícím f___nále poraz_____li hokejov__mi
hvězdam___ našlapané Rusko 1:0. Z___skali pro nás zlatou medail___ v tunaji
stolet___. B___l to skvěl___ pocit. Hoši, děkujem!

POVINNÉ K ZALOŽENÍ
Vyřeš hádanky (všechno to jsou vyjmenovaná slova) a uhodnutá slova hledej v osmisměrce.

DOBROVOLNÉ
Křížovku vyluštíš, když místo slov ve sloupečkách napíšeš do křížovky správný vzor, podle kterého
je skloňujeme. (Např. kdyby tam bylo slovo zápas, tak do křížovky napíšeš HRAD.)
Pozor! Jsou tam podstatná i přídavná jména.

MATEMATIKA
POVINNÉ K ODESLÁNÍ
1. Vypočítej
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3. Vypočítej
Na hokejový turnaj přijelo 16 týmů z celého světa. Každý tým měl 25 hráčů, 4 trenéry,
8 masérů a pomocníků a 15 zástupců hokejových svazů. Turnaje se zúčastnilo také
32 sudích včetně 4 videorozhodčích? Kolik minimálně lidí se tak zúčastnilo turnaje
celkem, když nepočítáme diváky, ani zaměstnance zimních stadionů, na kterých se turnaj
hrál, ani členy televizních štábů a jiné novináře? (Pozor, něco budeš násobit, něco budeš
sčítat.)

POVINNÉ K ZALOŽENÍ
Do předprodeje bylo každý den dáno 1000 vstupenek na hokej. Vstupenky k sezení stály 340 Kč,
k stání 180 Kč. Prodaný počet vstupenek je zaznamenám v tabulce.
pondělí

úterý

středa

čtvrtek

počet lístků za sezení

300

500

340

460

počet lístků za stání

420

370

490

celkem vstupenek

990

280
900

utržili za sezení Kč

210 800,-

utržili za stání Kč
celkem utržili Kč

pátek

88 200,177 600,-

182 200,-

244 600,-

Doplň chybějící údaje do tabulky a odpověz na následující otázky.
Který den prodali nejvíce vstupenek? ______________________________________________
Který den utržili za vstupenky nejméně Kč? _________________________________________
Kolik vstupenek na stání prodali za celý týden celkem? ________________________________
Který den jim zbylo nejvíce vstupenek? _____________________________________________
DOBROVOLNÉ

ANGLICKÝ JAZYK
POVINNÉ K ZALOŽENÍ
Poznáš, co je na obrázcích? Všechno se to nějak týká Velké Británie, takže by Ti mohl k řešení
pomoci text, který jsme doplňovali minulý týden. Zkus svými slovy popsat, co si myslíš, že to je?
A když nebudeš vědět, nic se neděje, napiš mi a spolu to vyřešíme. 😉

____________________________________________________

_________________________________________

_____________________________________________________

_________________________________________________________

____________________

____________________________________________

_____________________________________

___________________________________
DOBROVOLNÉ
U hledání zůstaneme i dnes, ale tentokrát budeme hledat rozdíly na dvou téměř stejných fotografiích.
Rozdílů by tam mělo být schováno 6. A když mi napíšeš, jak se jmenuje bílá budova v pozadí, máš
5 kamínků navíc. 😉

PŘÍRODOVĚDA
1) Opiš si poznámky + učebnice str. 61 – přečti.
Kožní soustava
Kůže – pokrývá povrch těla
a)
b)
c)
-

chrání ho před poškozením
vyrůstají z ní vlasy, chlupy a nehty
je tvořena 3 vrstvami :
pokožka – svrchní vrstva
určuje barvu kůže (pigment – kožní barvivo)
tvořena silnou vrstvou buněk
škára – jsou tu potní a mazové žlázy
potní žlázy – ochlazují organismus a vylučují pot
mazové žlázy – vytváří kožní maz
ve škáře jsou centra pro vnímání tepla, chladu, bolesti a vzpřimovač chlupu
podkožní vazivo – tuk
nejspodnější vrstva

poranění kůže – odřeniny, pořezání, popáleniny, omrzliny
časté kožní choroby – ekzém, opary, bradavice, akné
nejvážnější onemocnění – rakovina kůže (i z nadměrného opalování)

2) Nalep si obrázek s popisem

3) Doplň – PS -37/25

VLASTIVĚDA
Díky za posílané úkoly. Jak jsem psal minule, ode dneška začnu postupně psát těm, kteří mi ještě nějaký úkol dluží. Můžete mi
to poslat na e-mail, nebo úkol přinést do školy a nechat mi ho u své třídní. Zadávám vám poslední úkol k odevzdání za toto
pololetí.
ještě na chvíli zůstaneme u Evropy
- zkuste do mapy Evropy doplnit alespoň 10 známých evropských měst – ne hlavních, zakreslete je do správného státu
- zkuste si do mapy Evropy zakreslit alespoň 10 známých evropských řek a pohoří

- minule jsme zmínili některé významné státy Evropy (učebnice, strany 46 - 50) – dokázali byste přiřadit ke každému z nich
alespoň jedno místo, které by mohlo být zajímavé navštívit?
oskenovaný pracovní list o Evropě – bude zaslán zítra
lidská práva a povinnosti – učebnice, kapitola 25 (strany 80 - 83), zkuste si v kapitole najít odpovědi na tyto otázky:
jaká základní práva má každý člověk?
co znamená pojem rovnost?
jaké dokumenty uvádějí přehled jednotlivých lidských práv?
podívejte se na uvedená práva dětí – učebnice, strana 82 – která z nich se vám zdají nejdůležitější a proč?
lidé jsou svobodní, ale nesmějí narušovat svobodu druhých lidí – víte, jak se nazývají závazné právní předpisy, které nám
nařizují, co smíme a nesmíme dělat?
jaké tresty můžeme dostat při porušení právních předpisů? (to v kapitole uvedeno není, ale zkuste si to najít, jistě to zvládnete)

kontrola zadaných DÚ – oskenovaný dokument o Evropě, poslat do neděle 7. 6. 2020 na e- mail rory.peters@seznam.cz (nebo
přinést do školy a nechat u třídní učitelky v pondělí 8. 6. 2020)
Pro případné dotazy pište na jech@zskolinec.cz

INFORMATIKA
Díky za posílané úkoly. Jak jsem psal minule, ode dneška začnu postupně psát těm, kteří mi ještě nějaký úkol dluží. Budete mi
to posílat na e-mail. Příští týden vám možná ještě zadám poslední úkol z informatiky za toto pololetí. Teď v červnu budeme
postupně opakovat, co jsme se za celý rok naučili.
zkuste si počítač vypnout a zapnout, odhlásit, restartovat
zkuste si na Hlavním panelu spustit nabídku Start
zobrazte si výpis všech programů v PC
vytvořte si v počítači složku a uložte si do ní obrázek
otevřete si Poznámkový blok a zkuste si do něj přepsat (bez chyb) následující text (vyberte si 3 věty):
Plzeňský kraj leží na jihozápadě Čech, v jižní části Západočeského kraje. Na severozápadě sousedí s Karlovarským krajem, na
severu má kratičký úsek společné hranice s Ústeckým krajem, na severovýchodě hraničí se Středočeským krajem, na
jihovýchodě s Jihočeským krajem. Ačkoli je Plzeňský kraj rozlohou v Česku třetí největší, počtem obyvatel je až devátý a
hustota zalidnění je druhá nejnižší v zemi (po Jihočeském kraji). V kraji je minimum středně velkých měst. Na metropolitní
Plzeň navazují drobné vesnice, 4/5 rozlohy kraje tvoří katastry obcí do 2000 obyvatel.
zkuste si procvičit práci s myší na PC – otevírání programů/webových adres/složek (levé tlačítko), nabídka možností, co mohu
dělat s daným programem/webovou adresou/složkou (pravé tlačítko)
kontrola zadaných DÚ: tentokrát žádný DÚ
Pro případné dotazy pište na jech@zskolinec.cz

