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Materiály k samostudiu 

Pátek 24. 4. 2020 

Třída 3. A 

ČESKÝ JAZYK 

Pracovní sešit strana 66 Putování po českých městech. 

Doplníte i/y a vyhledáte všechna slovesa. 

Pracovní sešit strana 67, celá 

Podstatná jména OBECNÁ- označují kteroukoli osobu, zvíře, věc – píšeme 

s malým počátečním písmenem. 

Podstatná jména VLASTNÍ- označují konkrétní osobu, zvíře, věc – píšeme 

s velkým počátečním písmenem. 

 

 

 

MATEMATIKA 

Pracovní sešit strana 49 celá 

POLOPŘÍMKA – abychom ji mohli určit, musíme znát kromě počátku ještě 

jeden její bod. 

Představte si běžce (závodníka), který se vydal určitým směrem. Směr, který si 

závodník vybral, lze vyjádřit pomocí polopřímky s počátkem v místě startu. 

Připravte si pravítko a ukažte si na něm: 25 mm, 32 mm, 17 cm, 23 cm, 2 dm, 1 

dm 

Změřte: tužku, pastelku, sešity 

Příklad: moje tužka má 11 cm 5 mm 

 

 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 
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Uč. Klufová 

1. Učebnice strana 47- kdo chce, může si s rodiči nebo sourozenci zahrát hru 

a. Hra se má hrát ve skupince po 5, ale můžeš si ji upravit. Můžeš si jí zkusit 
zahrát ve dvojici, ve trojici, ve čtveřici. Věřím ale, že jsi tak šikovný/á a mohl 
by sis hru zkusit i ty sám.  

b. Vpravo nahoře je legenda (legendu můžeš najít i na mapách, je to krátká 
vysvětlivka, co jaký znak znamená)  

     = Say and do  -> Řekni a udělej 

     = Whose ____ is this?  -> Čí (slovo podle obrázku) je to?  

     = Have you got ____? -> Máš (slovo podle obrázku)? 

     = What’s this?  -> Co je to? 

     = Do you like___?  -> Máš rád (slovo podle obrázku)? 

c. Vezmi si figurku, knoflík, minci (cokoliv, čím si ukážeš, na které jsi pozici) a 
vyber si jeden sloupec 1-5. Soupeř si vybere jiný sloupec. 

d. Cílem hry je projít celým sloupcem, a přitom správně splnit instrukce pro 
každý obrázek. Po správném provedení se hráč posune o jeden obrázek níž. 
Po špatném provedení zůstáváš na místě a v příštím kole zkusíš instrukci 
splnit správně. Vítězí ten, kdo projde sloupcem nejrychleji. 

 

2. Učebnice strana 48 – Animal Safari  

Ústně 

a. Už jsi byl/ a  někdy v Zoo? V jaké Zoo jsi byl/a ? 

b. Vzpomeň si na některá zvířátka, které právě můžeš u nás v ČR vidět pouze  

v Zoo.Které zvířátko máš nejraději? 

c.  Co podle vás znamená safari? Kde asi zvířátka na obrázku jsou? 

3. Slovníček- napiš si a nauč nová slovíčka: 

(a) monkey – opice  Animal safari – Zvířecí safari (an) elephant – slon   

(a) hippo – hroch (a) snake – had 

(a) lion – lev (a) crocodile – krokodýl  

(a) giraffe – žirafa   
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Uč. Čečetková 

Učebnice strana 47 – zopakujeme celou lekci, co už umíme. Zopakujeme si slovíčka, podle obrázku 

přeložíme o jakou činnost či pojem se jedná.  V pracovním sešitě si nalistujeme stranu 46 a 

vypracujeme cvičení 1 a 2. U cvičení 1 rozdělíme slovíčka.  

1. Sloupec: body (tělo)  

2. Sloupec: clothes (oblečení)  

3. Sloupec: food (jídlo)  

U cvičení 2 odpovíme na otázky buď – no, it hasn´t nebo yes, it has 

Správné řešení:  

Cvičení 1 

1. BODY: head, arm, hand, foot, leg 

Překlad: tělo: hlava, paže, ruka, chodidlo, noha 

2. CLOTHES: jeans, coat, shirt, hat, shoes 

Překlad: oblečení: džíny, kabát, košile, klobouk, boty 

3. FOOD: Chips, salad, chicken, apple, burger 

Překlad: jídlo: hranolky, salát, kuře, jablko, hamburger 

Cvičení 2 

1. No, it hasn´t ( ne, nemá) 

2. Yes, it has ( ano, má) 

3. Yes, it has 

4. No, it hasn´t 

5. Yes, it has  

 

 
 


