
Materiály k samostudiu 

Středa 8. 4. 2020 

Třída 3. D 

ČESKÝ  JAZYK 

 opakovat vyjmenovaná slova B, L, M, P, S, V  

 Písanka – str. 4 

o slova souřadná:  

stromy (nadřazené slovo) 

lípa, bříza, smrk, javor (podřazená slova ke slovu stromy, souřadná slova mezi sebou 😊) 

o slova příbuzná – mají stejný kořen slova 

o synonyma = slova se stejným významem (např. smát se, řehtat se, chechtat se) 

o úkol „Opiš“ – Bacha! Dodržuj mezery.  

 Písanka – str. 5 

MATEMATIKA   

 Pracovní sešit – str. 10 celá 

o Vzpomeň si, že jsme společně už zaokrouhlovali 😊 

o Čísla 0 až 4 zaokrouhlujeme dolů ↓, čísla 5 až 9 zaokrouhlujeme nahoru ↑ 

 Zaokrouhlování na desítky – koukáme se na jednotky a podle toho, jaké číslo tam je, 

zaokrouhlujeme a měníme případně číslo na pozici desítek a jednotky vynulujeme 😊  

Např. 134 =̇ 130  248 =̇ 250  591 =̇ 590  786 =̇ 790 …. 

 Zaokrouhlení na stovky – koukáme se na desítky a podle toho, jaké číslo tam je, 
zaokrouhlujeme a měníme případně číslo na pozici stovek a desítky i jednotky 

vynulujeme 😊 

Např. 134 =̇ 100  248 =̇ 200  591 =̇ 600  786 =̇ 800 … 

o cv. 4 – garnýž je ta tyč, na kterou se záclona věší – určitě je doma také máte 😊 

 Vím, že řešení může mít více možností (variant). Vysvětli, proč jsi vybral zrovna tuto 

možnost. Zkus i ty vymyslet v jakých jiných kombinacích může strýc garnýže nakoupit. 😊 

 Pracovní sešit – str. 11 cv. 3 

a) zápis, výpočet, odpověď 

b) výpočet, odpověď 

c) výpočet, odpověď  

ANGLICKÝ  JAZYK 

 Zopakuj si slovíčka z lekce 9   (můžeš si znovu zahrát hru z učebnice str. 47) 

 Pracovní sešit – str. 46, 47 

 



 Správné řešení pro rodiče: 

1.  Body – head, leg, arm, hand, foot 

 Clothes – jeans, coat, shirt, hat, shoes 

 Food – chips, salad, chicken, apple, burger 

2.  No, it hasn’t. 

 Yes, it has. 

 Yes, it has. 

 No, it hasn’t. 

 Yes, it has. 

3.  Whose pizza is this? 

 You’ve got two legs. 

 I don’t like bananas. 

 Do you like chicken? 

 Have you got a red hat? 

Quiz time: 

A salad shoes 

 leg ice cream 

 skirt face/head 

 chocolate cereal 

 jacket arm 


