
Materiály k samostudiu 

Pátek 3. 4. 2020 

Třída 3. D 

Prosím o zaslání zpracovaných domácích úkolů za předešlé tři týdny na e-mail: strakova.perina@seznam.cz. Domácí úkoly 

zkontroluji, případné chyby opravím a pošlu Vám je zpět. Zpracované domácí úkoly mi posílejte naskenované nebo nafocené. 

Fotografie nemusí být tak kvalitní, proto Vám doporučuji si do telefonu instalovat aplikace, které sken obsahují a vytváří  z 

toho soubor pdf. Takovými aplikacemi může být Adobe Scan, CamScanner, Scanner App to PDF, apod. 

Zpracované domácí úkoly mi zasílejte prosím vždy do neděle daného týdne. 

ČESKÝ  JAZYK 

 opakovat vyjmenovaná slova B, L, M, P, S, V (https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida, 

https://www.gramar.in/cs/#3)   

 naučit se vyjmenovaná slova Z – vysvětlit si význam  

o https://www.mojecestina.cz/article/2008111802-vyjmenovana-slova-po-z 

 

 Slohové cvičení 

o Vyber si jednu hračku. Zkus vymyslet a napsat, jak by se dala tvá hračka vylepšit. Zapoj 

fantazii 😊 Pokus se dát své fantazii co největší rozlet (= říká se „fantazii se meze 

nekladou“, to znamená, že ve fantazii lze udělat a mít cokoliv). Svou vylepšenou hračku 

mi i nakresli. Popis napiš do sešitu a obrázek ti doporučuji nakreslit na zvláštní papír. 

Obrázek udělej veliký, ať si mohu všimnout všech vylepšených detailů a ať je veselý, 

barevný. 😊 
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MATEMATIKA   

 Pracovní sešit – strana 7 celá 

o cv. 1 – kontrolu proveď u 5 příkladů a napiš si ji do sešitu. (Zk: Rozdíl + menšitel = 
menšenec, jinak řečeno… To, co ti vyšlo + to, co jsi odečítal = to, od čeho jsi odečítal) 

o cv. 2 – v levém sloupečku budou čísla o 1 menší (odečteš jedničku), v pravém sloupečku 
budou čísla o 1 vetší (přičteš jedničku) 

o cv. 3 – Tabulka, kterou vyplňuješ stejným způsobem jako tabulku na straně 4 😊 Neboli 

číslo „k“ je ti v každém řádku určeno a s ním v celém řádku počítáš 😊 

o cv. 4 – U slovní úlohy nezapomeň na zápis, výpočet a odpověď. 

 ústně - Víš, co je to semenáček? 

ANGLICKÝ  JAZYK 

 Zopakovat si slovíčka ze slovníčku (Lekce 9) 

 Učebnice – strana 45  

o Poslechni si příběh (nahrávka 63) a pak opakuj fráze (nahrávka 63 – listen and repeat). 
Příběh si přečti a přelož si ho. 

o Co může znamenat slovíčko cage a key? 

o Slovíčka, která by ti mohla k překladu pomoci: 

Come on! This way. – Honem! Tudy. (a) cage – klec 

Run! Why? – Běž! Proč? (a) key – klíč 

(a) pie – koláč, pečivo s náplní  

 Pracovní sešit – strana  45 

o Máš rád rébusy? JUPÍÍÍÍ ! 😊 Pojď se podívat, co nás čeká 😊 

o cv. 7 – Já vím, to zas není až takový rébus, ale i tak, dokážeš napsat správně věty? 

Poradím ti, na začátku věty máme co? … Ano, velké písmeno, tak se tím zkus řídit 😊 a 

nezapomeň, osoba já = I se vždy a všude píše s VELKÝM PÍSMENEM! Všimni si, že za 
některými slovy jsou psané čárky, ty k těm slovíčkům patří, tak je nezapomeň napsat i ve 

větách. 😊 

o cv. 8 – Tak, a to je teprve ten správný rébus! Dokážeš rozluštit věty? V tabulce máš 
uvedené, pod jakým symbolem se dané písmenko ukrývá. Dodržuj určené mezery mezi 
slovy. A jelikož se jedná o VĚTY, tak co musí být na konci? … (správnou odpověď určitě 

víte, jste chytré hlavičky 😊) 

1. I like fish. 
2. Fish and chips, please. 
3. I’m hungry. 

o ústně – Věděl bys, jak se dá jinak říct rébus? Mně napadají dvě slovíčka, jedno začíná na 
písmeno Š (celkem má 5 písmen) a druhé na písmeno H (celkem má 8 písmen). 


