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Materiály k samostudiu 

Čtvrtek 16. 4. 2020 

Třída 3. A 

ČESKÝ JAZYK 

Milí žáci, vážení rodiče! 

Chtěla bych vás tímto moc a moc pozdravit. Věřím, že se máte dobře, že 

úkolům i učivu rozumíte. Kdybyste měli nějaké problémy, neváhejte mi poslat 

mail či zatelefonovat. Pracujte podle svých sil a možností. Až se zase sejdeme, 

budeme hodně procvičovat, doplňovat a upevňovat učivo, uvidíte, že to 

společně DÁME!!! 

Dávejte na sebe pozor. Těším se na vás. 

 

Za chvíli na vás čekají slovní druhy. Tak ať vám to jde skvěle!  
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Nejdříve ve cvičení 1 doplníte i/í nebo y/ý. 

Podstatné jméno, jak už všichni víme, je OHEBNÝ slovní druh, který označuje 

názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Je hlavním (i když ne jediným) slovním 

druhem, který ve větě vystupuje jako argument slovesa. Argument – je 

přesvědčování pomocí důvodů, důkazů, že nějaké tvrzení je pravdivé nebo 

naopak nepravdivé, že platí nebo neplatí. 

Vyplníte tabulku. 

Sloveso-je OHEBNÝ slovní druh, který vyjadřuje děj (činnost). Říká nám, co kdo 

dělá, dělal nebo bude dělat. 

Slovesa mohou i vyjadřovat stav: žije, byl umyt, je chválen, dýchal… 

Změnu stavu – zčervenal, probudil se…. 

Do sloves také patří: spát, ležet, číst…. 

Tvary: jsem, je, byli, budou, není, nebude, mít, být 

Slovesa mění své tvary, časují se. U sloves určujeme: osoba (1.,2., a 3.), číslo ( 

jednotné a množné) čas ( minulý, přítomný, budoucí) 

Způsob-oznamovací – někdo něco oznamuje, rozkazovací-někdo něco 

rozkazuje, podmiňovací - někdo si něco přeje či dává podmínku 

Rod – činný – vyjadřuje co dělá podmět, trpný – vyjadřuje, co dělá někdo jiný 

než podmět 

Vid – dokonavý a nedokonavý 

Vše si o slovesech přečtěte, napsala jsem vám i něco navíc PRO CHYTRÉ 

HLAVIČKY!!! 

 

MATEMATIKA   

Doufám, že obrázky vám udělají radost. Už se na ně těším, s vybarvováním si 

nechte záležet. 
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ANGLICKÝ  JAZYK 

Skupina – paní uč. Klufová 

1. Zopakovat si slovíčka ze slovníčku – lekce 9 

 

2. Pracovní sešit – strana 44 

o cv. 5 – Napiš věty k jednotlivým jídlům dne. Nakresli na talíř jídlo, které máš 

rád. Např. I like yoghurt for breakfast. Na talíř nakreslíte jogurt. I don´t like 

sausages for breakfast. I like... (Mám rád…), I Don’t like… (Nemám rád…) 

o Jídla vybírejte z nabídky v kruhu. 

o cv. 6 – zeptej se (anglicky!!) dvou členů rodiny, co mají rádi k snídani, obědu 

večeři a napiš informace do tabulky.  

 
Skupina – paní uč. Čečetková 
Učebnice strana 70, dnes budete potřebovat nůžky ( scissors)  tužky ( pencils) a papír ( paper)  Podle 

návodu si vyrobíte – card 

Přeložíte si písničku a slovíčka níže vypsaná si zapíšete do slovníčku. 

Easter- velikonoce  

Say- říká 

Smile- úsměv 

All - všichni 

Everyone - každý 

 

 
 
 


