
Materiály k samostudiu 

Čtvrtek 19. 3. 2020 

Třída 3. F 

ČESKÝ JAZYK 

Prosím, aby si děti na této stránce procvičily vyjmenovaná slova mix – lehká 
(dalších minimálně 20 slov): 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka 

Pracovní sešit s. 3 cv. 1 - napsat do školního sešitu 

  

Na zpaměť se naučit, jak jdou za sebou slovní druhy: podstatná jména, přídavná 
jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, 
citoslovce 

Na ČT 2 v pořadu Učítelka k nim byly i básničky, které jsem si půjčila a přepsala. 
Dětem pomohou se zapamatováním jednotlivých druhů. 

 

1. Podstatná jména 

Táta, máma, Véna 

jsou podstatná jména. 

2. Přídavná jména  

Jaký, který, čí se ptáš, 

už přídavná jména znáš. 

3. Zájmena 

Nová jsou však zájmena, 

zaskakují za jména. 

4. Číslovky 

Chcete něco spočítat? 

Číslovky musíte znát. 

5. Slovesa 

Slovesa už poznáme, 

pracovat je necháme. 

6. Příslovce 

Kde a kdy a jak se ptej, 

příslovce si vyhledej. 

7. Předložky 

Předložky před jmény stojí, 

samy bez nich neobstojí. 

8. Spojky 

Slova, věty spojit máme, 

spojky k tomu zavoláme. 

9. Částice 

Částice se mají k světu, 

často uvozují větu. 

10. Citoslovce 

Ach, to nejlepší nakonec, 

citoslovce, to je věc.

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka


ČTENÍ 

Čítanka s. 104 – 105 – přečíst a odpovědět na otázky 104 / 1, 2, 3, 105/ 1, 2 

MATEMATIKA   

Kopírovaný papír s. 27/ 2. sloupec 

Na online cvičeních procvičit slovní úlohy na dělení – prosím i se slovní 

odpovědí 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chapter&class=3&s

ubject=Matematika&search1=22.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-

+slovn%C3%AD+%C3%BAlohy#selid 

 

Procvičit násobilku online zde: 

http://www.naucsepocitat.cz/mala-nasobilka/nasobilka/?min=2&max=9 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Activity book strana 37/7 - doplňování vět + překlad 
              1. Has the monster GOT two arms? (Má příšera dvě paže?) 
                   No, it HASN´T. It´s got four arms. (Ne, nemá. Má čtyři paže.) 
              2. HAS it got two eyes or four eyes? (Má dvě oči nebo čtyři oči?) 
                  IT has got four eyes. (Má čtyři oči.) 
              3. No! HAS got three eyes! (Ne! Má tři oči!) 
 

PRVOUKA 

Plazi – uč. str. 59 – udělat výpisky + 5 zástupců 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chapter&class=3&subject=Matematika&search1=22.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-+slovn%C3%AD+%C3%BAlohy#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chapter&class=3&subject=Matematika&search1=22.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-+slovn%C3%AD+%C3%BAlohy#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chapter&class=3&subject=Matematika&search1=22.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-+slovn%C3%AD+%C3%BAlohy#selid
http://www.naucsepocitat.cz/mala-nasobilka/nasobilka/?min=2&max=9

