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Materiály k samostudiu 

Čtvrtek 30. 4. 2020 

Třída 3. A 

ČESKÝ JAZYK 

Písanka strana 21, celá. 

Máme tu 30. duben – PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Z velmi starého svátku se stal 

oblíbený lidový zvyk, který se nazývá „Noc čarodějnice“ nebo „Filipojakubská 

noc“ a probíhá v noci z 30. dubna na 1. května. Tyto dny jsou také oslavou jara 

a zároveň očistným rituálem ohněm, který prý ochraňoval před silami zla a 

nemocemi. 

První květen – SVÁTEK PÁCE nebo 1. máj je mezinárodní svátek pracujících, 

který se od roku 1890 slaví 1. května. 
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MATEMATIKA  

Pracovní sešit strana 10. Zde je opakování zaokrouhlování. 
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Připomínám: Zaokrouhlování na desítky – výsledné číslo musí být beze zbytku 

dělitelné deseti. Všechna čísla dělitelná desíti mají na místě jednotek (poslední 

číslice) nulu. Pokud číslo končí na 0, 1, 2, 3 nebo 4, ZAOKROUHLUJEME DOLŮ. 

Pokud číslo končí na 5, 6, 7, 8 nebo 9, ZAOKROUHLUJEME NAHORU.  

Pokud zaokrouhlíme číslo na 100, znamená to, že chceme, aby bylo číslo 

dělitelné beze zbytku stem. Příklad: číslo 389 zaokrouhlíme na 400. Na místě 

desítek je 8 – jdeme NAHORU. 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Skupina – paní uč. Klufová 
1. Zopakuj si slovíčka lekce 10 

       
2. Procvič si vazbu There is/are- vypracuj cvičení 2. v pracovním sešitě na straně 48 

Takové věty jsi psal/a  už v minulém úkolu. ‚There is‘ se používá, když je tam zvířátko jen jednou. ‚There 
are‘ se používá, když je tam hledaných zvířátek 2 a více. Určitě ti k počítání pomůže, když si hledaná 
zvířátka vybarvíš. Počet zvířátek piš slovně. Nezapomeň, jakmile je tam zvířátek víc, musíš přilepit ke 
zvířátku písmenko s např. jedna opice- one monkey, dvě opice – two monkeys 

 

3. Poslech a zpěv písně strana 49 učebnice .Písnička se jmenuje My mum’s jeep – Maminčin 
džíp/Džíp mé mamky (  viz stopa č. 27 ) 

a/ Vzpomeň si, co znamenají slovíčka big, fat, long, little, hungry ( velký,    

tlustý,dlouhý,malý,hladový ) 

b/ Co podle Vás znamená slovo Ssshhh? 

c/ Věty typu The lion says ‚ROAR!‘ a The snakes say ‚HISS!‘ popisují, co  zvířata říkají 
(say = říkat), tedy jaký zvuk daná zvířata vydávají neboli „Lev dělá ‚řev‘“ a „Hadi dělají ‚Sss! / 
syčení.‘“ 

Text písničky si přečti a přelož. 

V džípu mé mamky je velký tlustý lev. V džípu mé mamky jsou dva dlouzí hadi.  …atd. 
Lev dělá ‚Řev‘. Hadi dělají Ssss. 
A klakson dělá PÍP, PÍP, PÍP. Lev dělá ‚Řev‘. 
Klakson dělá PÍP, PÍP, PÍP. A klakson dělá PÍP, PÍP, PÍP. 
 Klakson dělá PÍP, PÍP, PÍP. 
Slovníček: 

There’s … – Tam je … hiss – syčet sh! – pšt! 

jeep – džíp oo – zvuk, který dělají opice but – ale 

The horn says … - Klakson říká … snap – chňapat 
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roar – řvát beep – zvuk klaksonu 

 
 
Skupina – paní uč. Čečetková 

Učebnice strana  48 

Dnes se seznámíme s novými slovíčky, níže vypsaná slova si prosím přepište do slovníčku 

Hippo – hroch 

Lion- lev 

Giraffe – žirafa 

Monkey- opice 

Snake- had 

Crocodile- krokodýl 

Elephant – slon 

Prohlédněte si pozorně obrázek, kolik najdete zmíněných zvířat. Věty si přepište do slovníčku.  

V pracovním sešitě na straně 48  cvičení 1 –  zakroužkujete slova, která označují zmíněná zvířata 

 

 
 
 


