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Materiály k samostudiu 

Úterý 14. 4. 2020 

Třída 3. A 

ČESKÝ  JAZYK 

Pracovní sešit strana 64, cvičení 2, LISTOPAD, zde doplníte y/i, barevně 

vyznačíte všechna doplněná y a vyhledáte podstatná jména. 

Pracovní sešit – NENASYTA, doplníte y/i, barevně vyznačíte všechna doplněná 

i/í a vyhledáte slovesa. 

Cvičení z pravopisu, strana 64, cvičení 8. Až doplníte neúplná slova, napište je 

do školního sešitu. 

 

 

MATEMATIKA  

Sčítání a odčítání do 1000 bez přechodu pře 100 

Pracovní sešit (3.díl), strana 3, cvičení 1. 

Zkuste vypočítat, kolikátý den v roce je dnešní den. Vypočítejte do školního 

sešitu, nezapomeňte na zápis, výpočet a odpověď. 
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ANGLICKÝ  JAZYK 

Uč.: Klufová 

 Zopakovat si slovíčka ze slovníčku – lekce 9 

 Do slovníčku napište tato  nová slovíčka a naučte se je: 

breakfast – snídaně What do you like for (breakfast)? - 

lunch – oběd  Co máš rád k (snídani)? 

dinner – večeře / hlavní jídlo dne Sports Star – sportovní hvězda  

cereal – cereálie food – jídlo 

burger – burger Do you like this? – Líbí se ti/Máš rád toto? 

egg(s) – vajíčko(a) How many..? – Kolik ..? 

 lots of – hodně 

 

 Učebnice – str. 44 

o Ústně – O čem tato stránka bude?  

o Je  to rozhovor se sportovními hvězdami o jejich jídelníčku. Jak se jmenují tyto  
sportovní hvězdy, kterých se ptají? Jsou to muži nebo ženy? – ústně  

        ( Arnold a Maria ) 

o Do sešitu si přepiš tabulku z této stránky dole. Přečti si text a tabulku v sešitě 
doplň. Text si přelož. 

o Text: 

Ahoj Marie. Co máš ráda k snídani? Co máš rád k snídani, Arnolde? 
Mám ráda cereálie. Mám rád vajíčka. 
Co máš ráda k obědu? Kolik vajíček? 
Mám ráda salát. Devět nebo deset. 
Salát a pizzu? Co máš rád k obědu? 
Ne. Nemám ráda pizzu. K obědu mám rád pizzu. 
Co máš ráda k večeři? A salát? 
Má oblíbená večeře je ryba a zelenina. Ne, nemám rád salát. 
Máš ráda hranolky? Co máš rád k večeři? 
Ne, nemám. Mám ráda brambory. Burgery – hodně burgerů! 
 

Řešení tabulky: 
Maria 6, 4, 3 
Arnold 2, 5, 1 

 
 
Uč. Čečetková: 
Učebnice strana 45 – přečíst si komiks a pomocí slovníčku přeložit.  

Zapište si do slovníčku následující slovíčka:  
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I like – mám rád 

I don´t like  - nemám rád 

Breakfast – snídaně 

Lunch – oběd 

Diner- večeře 

Cereal - cereálie 

Salad- salát 

Pizza- pizza 

Fish- ryba 

Potatoes- brambory 

Eggs – vajíčka 

 
 

 


