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Materiály k samostudiu 

Úterý 7. 4. 2020 

Třída 3. A 

ČESKÝ  JAZYK 

Ze slabik sestavte slova a odůvodněte si pravopis. 

ROZ  TÝ  BI,  ŽRA..BÝ  VĚC  LO,  STŘI  NA  BY,  LIN  BY  VÝ  KO,  NE  ČEJ  OBY  NÝ,  

TEČ  BY   NÝ  PŘE. 

Až sestavíte ze slabik slova, napište je do školního sešitu. Vyhledejte a označte 

všechna přídavná jména. Potom si vyberte 2 slova a vymyslíte krátké 

jednoduché věty, které napíšete do školního sešitu. 

OPAKUJEME ABECEDU:  

Heřmánek, hluchavka, mateřídouška, podběl, šalvěj. Víte, která bylina je léčivá? 

Slova napište ve správném pořadí do školního sešitu. 

Pracovní sešit strana 64, cvičení e. V tomto cvičení doplňte y/i a vyhledejte i 

označte všechna slovesa. 

 

MATEMATIKA  

Na volný list papíru narýsujte kruh a kružnici. KRUH je rovinný geometrický 

útvar, omezený kružnicí, je určen svým středem S a poloměrem r. 

Je to i podstatné jméno rodu mužského! 

Potom nakreslete čtverec, obdélník, úsečku, přímku, křivku a lomenou čáru. 

Pracovní sešit strana 44, cvičení 1, rozstříhejte obrázek a opět jej složte a 

nalepte na volný list papíru. Strana 44, cvičení 2, z dílů sestavené nové útvary 

opět nalepte na volný list papíru. 
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ANGLICKÝ  JAZYK 

Uč.: Klufová 

1) Přečtěte si následující článek: 

Velikonoce v Anglii jsou oproti těm českým zcela jiné. Přípravy a zvyky jsou v každé rodině trochu 

jiné. Věřící drží půst a navštěvují kostel. Příchod Velikonoc ohlašuje masopustní úterý, které je v Anglii 

spojené s hromadou palačinek! 

V Anglii začínají Velikonoce masopustním úterým, kterému se říká "Pancake Day" neboli palačinkový 

den. Ženy napečou spoustu palačinek a ostatní je pak jedí s javorovým sirupem, cukrem, citronem 

nebo čokoládou. 

Přesně se neví, proč jsou s tímto svátkem spojeny zrovna palačinky, ale historikové se domnívají, že je 

to proto, aby se zkonzumovaly zbytky tuku, vajec a másla. Tedy ingrediencí, které jsou během půstu 

přísně zakázané. Tradičním velikonočním pokrmem je pak jehněčí pečeně se sladkými bramborami a 

jarní zeleninou. 

Tyto svátky jsou věnované hlavně dětem, a proto se pořádají dětské slavnosti a večírky a ve školkách 

a školách se vyrábí velikonoční kloboučky. Stejně jako v Americe je hlavní tradicí Velikonoc hledání 

vajíček. 

Malování kraslic není ve Velké Británii tak rozšířené, a proto zajíc, který je zde symbolem Velikonoc, v 

neděli naděluje čokoládová vajíčka, která poschovává různě po domě a hlavně po zahradě. Děti je 

pak v neděli ráno po probuzení hledají. Pletení pomlázek a chození po domácnostech je Angličanům 

cizí. 

2) Poslech a zpěv písně, učebnice str. 70 

nahrávka č. 55 - připojený soubor „55 Easter.mp3“ 

+ zkuste si písničku ústně přeložit 

Potřebná slovní zásoba: Easter egg - velikonoční vajíčko 

He/She says- On/Ona říká 

He/She smiles – On/Ona se usmívá 

Hope, Love - naděje, láska 

Lots of – mnoho 

Everyone - každý 

 

3) Zkuste si vyrobit „Easter card“- velikonoční přání podle návodu na straně 70 

 
 
Uč. Čečetková: 
Učebnice strana 44. Přečíst stranu 44. Pomocí slovníčku na straně 66-68 v pracovním sešitě přeložit a 

zodpovědět si tabulku. Jaké jídlo má ráda Maria a jaké Arnodl. Pracovní sešit strana 44 cvičení 5 – 

nakresli jídlo, které máš rád/a a napiš současně věty. ( i like / i don´t like )  

 


