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Materiály k samostudiu 

Úterý 31. 3. 2020 

Třída 3. A 

ČESKÝ  JAZYK 

Přeříkejte si zpaměti vyjmenovaná slova po Z. Z řady vyjmenovaných slov 

určete příslovce. Příslovce je NEOHEBNÝ slovní druh, který vyjadřuje bližší 

okolnosti dějů a vlastností. PTÁME SE: Kde? Kdy? Jak? Jak moc? Proč? 

Neohebná slova NEMĚNÍ svůj tvar – neohýbají se. 

Např. Auto jelo rychle. Policie zastavila rychle jedoucí auto. Mezi neohebné 

slovní druhy ještě patří: předložky, spojky, částice, citoslovce  

OHEBNÁ slova MĚNÍ svůj tvar – ohýbají se. 

V různých větách má jedno a to samé slovo různé tvary podle toho, jak je 

potřeba. Neříkáme: Viděli jsme pes a tomu pes jsme hodili míček. Slovo pes 

ohýbáme – měníme tvar. Např. Viděla psa. Hodil psovi míček. Chodí ven se 

psem. Pes štěkal. 

Mezi OHEBNÉ tedy patří prvních pět slovních druhů. 

U podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a číslovek tomuto ohýbání 

říkáme SKLOŇOVÁNÍ. 

Slovesa – ČASUJEME 

Tento přehled si přepište nebo vytiskněte a vložte do ŠS. Též si pečlivě přečtěte 

a hlavně zapamatujte!! 

Cvičení z pravopisu – strana 65, cvičení 2 (ústně) V tomto cvičení doplňte y/i, 

každé y/i si odůvodněte. Ve cvičení si vyhledejte slova, která se časují. 

 

MATEMATIKA  

Čísla 0 -1000 

Pracovní sešit, strana 53 celá. Ve cvičení 1 si všímetej o kolik se v řadách 

změnilo každé následující číslo. Nezapomeňte vyznačit jednotky, desítky, 

stovky. 
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Strana 54, cvičení 2 – zakroužkujte platnost výrazu. 

Strana 54, cvičení 1 – ve slovní úloze se hovoří o mostech. Zamyslete se, zda 

byste o některém z nich něco zajímavého nevěděli. 

 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Uč.: Klufová 

učebnice - str. 42 

procvičování vět: What do you like? – Co máš rád? 

Např.     I like pizza. – Mám rád pizzu. 

Zeptej se mamky, táty nebo sourozence, co mají rádi „What do you like?“ a jejich odpovědi 

také napiš do sešitu (v anglickém jazyce) 

Např. „Mamka: I like salad.“ 

 

Nahrávka 59 – Brouček A se ptá, co má brouček B rád. 

Poslouchej  nebo si přečti  nahrávku a napiš do sešitu, co má brouček B rád za jídlo. (stačí 

napsat konkrétní potraviny) 

Přepis nahrávky: 

A: What do you like? 

B: I like pizza …er…and I like sausages. 

A: Vegetables? 

B: Yes, I like vegetables. And I like potatoes. 

A: And chips? 

B: No, but I like salad. 

 

A: Co máš rád? 

B: Já mám rád pizzu … ehm … a mám rád párky. 

A: Zeleninu? 

B: Ano, mám rád zeleninu. A mám rád brambory. 

A: A hranolky? 

B: Ne, ale mám rád salát.  
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Uč. Čečetková: 
Učebnice strana 43, přečíst písničku a přeložit pomocí slovníčku v Activity book na straně 66-68. 

Pracovní sešit strana 43 cvičení 4 – odpovězte o sobě: YES, I DO nebo NO, I DON’T  

 
 

 


