
Materiály k samostudiu 

Středa 20. 5. 2020 

Třída 3. D 

ČESKÝ JAZYK 

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

 Opakovat určování rodů, čísel a pádů u podstatných jmen 

 Opakovat slovní druhy 

 Opakovat určování čísel a osob u sloves 

 Dej slova do správného tvaru – ústně. 

kreslit (č. j., 1. os.) sbírat (č. mn., 3. os.) číst (č. mn., 1. os.) 

cvičit (č. mn., 2. os.) mít (č. mn., 2. os.) donést (č. j., 3. os.) 

počítat (č. j., 2. os.) prát (č. j., 1. os.) 

 Diktát: 

O labuti (nadpis podtrhni a další větu piš na nový řádek) 

Uprostřed rozlehlé a úrodné země stál královský palác. Žil v něm král se sličným a 
dobrým synem, kterého nade všecko miloval. Víc ho však nenáviděla královna. Byla 
jeho macechou. Chtěla sama vládnout a syn jí byl jedinou překážkou. Otec chtěl 
v brzkém čase vládu synu odevzdat. K tomu královna nechtěla přivolit. Věděla, že by jí 
ani lest nepomohla. Její černé srdce bylo všeho schopno. Uchýlila se do lesa ke staré 
čarodějnici. 

 

MATEMATIKA   

 Opakovat sčítání a odčítání do 1000 

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

 Zopakuj si násobilku 😊 

 Pracovní sešit – str. 37 celá 

o cv. 2 – zápis: 

kroužků … 200 

na každé zácloně … 40 

Kolik celkem záclon? 

Nezapomeň dopsat výpočet a odpověď. 

 

o cv. 3 – zápis: 

a)  plechů … 7 

 koláčků … po 40 

 Kolik jich napekla? 

 Nezapomeň dopsat výpočet a odpověď. + obrázek 

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


 

b)  vnuků … 6 

 každý … 20 

 Kolik koláčků zbylo? 

 Nezapomeň dopsat výpočet a odpověď. 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 Zopakuj si slovíčka z lekce 11 

 Open your Activity Book at page 53. (Otevři si pracovní sešit na straně 53.) 

o Odpověz na otázky podle obrázku. 

 Slovníček: 

(a) comic – komiks No, there aren’t. – Ne, nejsou. (a) bed – postel 

(a) box – krabice in, on – v, na lots of – spousta 

Are there …? – Jsou tam …? a toy (elephant) – hračka (slon) Put the (doll) in the bag. –  

Yes, there are. – Ano, jsou. music – hudba  Dej (panenku) do tašky. 


