
 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: ČJ, MAT, ČS 

Ročník: 3. 

Vzdělávací blok: ČJ - vyjmenovavá slova po V 

      M - dělení se zbytkem 

     ČS – rodina 

 

Český jazyk 

Napište si do Myšky slova příbuzná po V. 
 

Vy – vykat, vykání 

Vysoký – vysoko, výška, výšina, vyšší, výš, vysočina, Vyšehrad 

Výt – zavýt, vytí 

Výskat – výskot, zavýsknout, výskání, nevýskat 

Zvykat – zvyknout, nezvyk, obvykle, návyk, zlozvyk, odvykat 

Žvýkat – žvýkačka, žvýkací, přežvykovat, přežvýkavec 

Vydra – vydří, vydrovka, řeka Vydra, Povydří 

Výr – výří 

Vyžle – obec Vyžlovka 

Povyk – povykovat, povykující, nepovykovat 

Výheň – vedro, pec 

 

Předpona VY/VÝ 

Výlov, vystříhat, výjezd, vyletět, vynález, vyskočit, vypískat, výtah, vyrušit, vypůjčit, výhra, vystavit, 

výrok, výhled, vykřesat, výrobek, výčep, vykasat, vymřít, vynořit se, vyprávět, atd. 

 

Problémové dvojice 

 

Vy (oslovení)   x   Ví (zná) 

Výš (do výšky)    x    Víš (znáš)  

Výři (ptáci)    x     Víří (točí se) 

Výška (rozměr)    x    Vížka (malá věž) 

Zvykat (přivykat)   x    Zviklat (znejistit) 

Výr (pták)      x     Vír (krouživý pohyb)    x    Vir (virus) 

Výt (vydávat táhlý zvuk)       x      Vít (plést) 

Vila (pletla, honosný dům)    x     Víla (pohádková bytost) 

Výskat (jásat)      x      Vískat (probírat se ve vlasech) 

Vysít (zasít)    x    Viset (být upevněn ve výši)     x    Visutý (zavěšený) 

 

Slova, která se píší s měkkým I 

Víc, víko, vidět, vidle, vichr, viklat, vikýř, vina, víno, vinout se, viset, visutý, višně, vítat, vítěz, vítr, atd. 

 

Vypracuj si zbylé strany z pracovního sešitu, str. 24, 25, 26 a 27. 

 

 

 

 



Matematika 

 

Vypracuj si zbylé strany z pracovního sešitu str. 26 a 27. 

 

Zopakuj si násobilku a vypočítej: 

28:4 =  4:2=   30:10= 

18:2 =  40:8=   24:6= 

5:1=  90:10=  30:5= 

24:3=  54:6=   10:5= 

12:6=  18:9=   8:8= 

70:10=  56:7=   27:9= 

8:1=  32:4=   60:6= 

8:4=  20:2=   15:5= 

 

 

Dělení se zbytkem: 

36:8=  41:7=   27:5= 

41:6=  28:10=  43:7= 

52:5=  37:5=   9:2= 

64:10=  9:6 =   15:2= 

48:7=  76:8=   78:8= 

66:8=  38:6=   26:9= 

47:9=  73:10=  59:10= 

69:8=  11:2=   77:8= 

 

Člověk a svět 
Udělej si zápis do sešitu: 

 

Téma: Rodina 
 

Každý z nás je součástí rodiny. Rodinu tvoří rodiče a děti.  

Do širšího okruhu rodiny patří: sourozenci našich rodičů, prarodiče, sestřenice, bratranci. 

K sobě navzájem jsme v určitém příbuzenském vztahu. 

Rodina je základní společenskou skupinou ve společnosti. 

 

Zeptej se sám sebe: „Co pro mě rodina znamená?“ Odpovědi si napiš do sešitu.  

Například: 
- bezpečí, lásku, pocit sounáležitosti (někam patřím) 

- mám zde své věci – pokoj, stůl, knížky, hračky,… 

- zdraví – rodiče o mě pečují – chodím teple oblečený, jsem čistý, umytý, učesaný… hygiena 

- ekonomický rozměr – strava, oblečení, školní potřeby, cestuji, chodím do kroužků, mohu chodit do 

sportu,…atd. Napiš, co dalšího tě napadá. 

Některé děti z nejrůznějších důvodů, žijí pouze s jedním rodičem. 

Jsou mezi námi i děti, které v rodině žít nemohou. Je o ně postaráno v dětských domovech a v dětských 

vesničkách. 

DÚ: Nakresli si vlastní rodokmen. 

 

 

Vypracovala: Mgr. Anita Hrdá     


