
Materiály k samostudiu 

Pátek 15. 5. 2020 

Třída 3. D 

ČESKÝ JAZYK 

 Opakovat vyjmenovaná slova B, L, M, P, S, V, Z  

 Opakovat určování rodů a čísel u podstatných jmen 

 Opakovat slovní druhy 

 Opakovat určování čísel u sloves 

 Do sešitu: Rozděl daná slovesa podle čísla (číslo jednotné/množné). Můžeš je napsat 
do sloupečků.  

č. jednotné č. množné 

  

měli, šla, chtěli, bydleli, slyšela, prská, viděli, mají, vrátila, myslel si, je, 
umyjí, má, chtěli dělat, vrátil se, strčil, rozhodli se, dělají, onemocněl, šla, 
uviděl, vytřeli 

 Písanka – str. 15  

MATEMATIKA   

 Opakovat sčítání a odčítání do 1000 

https://skolakov.eu/matematika-3-trida 

 Zopakuj si násobilku 😊 

 Pracovní sešit – str. 34 celá 

o Určitě sis všiml/a, že při násobení deseti, číslo tolik neměníš, jen za něj dopíšeš 
nulu. Naopak, když deseti dělíš, nulu odebereš. U násobení – vynásobíš 
jedničkou, dopíšeš nulu. U dělení – odebereš nulu, vydělíš jedničkou. Tímto 
stylem se násobí i vyššími desítkami, když násobíš dvaceti – vynásobíš číslo 2 a 
dopíšeš na konec 0. U dělení – dělíš 30, číslu odebereš 0, zbylé číslo vydělíš 3. 

ANGLICKÝ JAZYK 

 Zopakuj si slovíčka z lekce 11 

 Open your Class Book at page 53. (Otevři si učebnici na straně 53.) 

o ‚Listen, read and act.‘ (Poslouchej, přečti a zahraj.) 

 Čí je pokoj na obrázku?      (Katin.) 

 Poslechni si nahrávku, nacvič si s ní i výslovnost. 

 Text si přečti a přelož. 

 

 

https://skolakov.eu/matematika-3-trida


 Překlad: 

Kolik počítačů je v tvém pokoji, Kat? 
Podívejme se. Jeden, dva, tři, čtyři … 
Tam jsou 4 počítače. 
Ne, Kat! Je tam 5 počítačů. 
Co to je? 
To je můj nový počítač. 
Ahoj. 

 Slovníček: 

(a) computer – počítač  (a) CD player – CD přehrávač 

(a) television/TV – televize (a) computer games – počítačová hra 

(a) telephone – telefon How many (computers) are there? –  

(a) video recorder – videorekordér   Kolik je tam (počítačů)? 

(a) video – videonahrávka, video Let’s see! – Podívejme se! 

 new – nový 


