
Materiály k samostudiu 

Úterý 28. 4. 2020 

Třída 3. D 

ČESKÝ JAZYK 

 Opakovat vyjmenovaná slova B, L, M, P, S, V, Z  

 Opakovat určování rodů a čísel u podstatných jmen 

 Vyjmenuj pádové otázky ve správném pořadí.  

 Vypiš do tabulky pádové otázky a slova vyskloňuj – do sešitu 

Pádové otázky pejsek noha město 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

 Do sešitu pod tabulku napiš, co ještě u podstatných jmen určujeme. 

 Čtení vlastní knihy – alespoň 1 stránku nahlas. Přečtené knihy nezapomeň uvádět do 

svého čtenářského deníku. 😊 

MATEMATIKA   

 Opakovat sčítání a odčítání do 1000 

https://skolakov.eu/matematika-3-trida 

 Připrav si pravítko, kružítko, ořež si tužku a jdeme na to. 😊 

 Ústně 

o Které znáš rovinné geometrické útvary? 

o Na volný list papíru narýsuj rovinné útvary, které znáš a pojmenuj je. 

o Ústně urči, kolik vrcholů má čtverec, kružnice, osmiúhelník, obdélník, kruh, 
trojúhelník. 

 Pracovní sešit – str. 23 celá 

o Žlutou tabulku si pozorně přečti. 

o Na volný list papíru zkus podle instrukcí narýsovat trojúhelník ABC s délkami 
stran udanými ve žluté tabulce. 

https://skolakov.eu/matematika-3-trida


o Na stejný list zkus narýsovat další 3 trojúhelníky s libovolnými velikostmi stran. 
Nezapomeň všechny trojúhelníky pojmenovat. (Máme v abecedě i jiná 

písmenka než jen písmena A, B, C. 😊) 

ANGLICKÝ JAZYK 

 Zopakuj si slovíčka z lekce 10 

 Zazpívej si písničku z učebnice str. 49 

 Učebnice – str. 50 

o ‚Write.‘ – Text přepiš a doplň do sešitu. Obrázek si překresli 😊 

 Pracovní sešit – str. 50 

o cv. 5 – Prohlédni si obrázky a odpověz na otázky. Dej pozor, je důležité doplnit 

správný člen a nebo an. Vzpomeneš si, jaké je pravidlo? 😊 Má to něco 
společného se souhláskami a samohláskami. 

o cv. 6 – Propracuj se diagramem krok za krokem, abys našel/našla zvířata a 
napsal/a jejich jména. Nezapomeň psát i členy a/an. 

 

 

 

 

 

PRVOUKA 

sluneční soustava – přírodní katastrofa ve sluneční soustavě – učebnice - 32–35 přečíst jen a 
popovídat si s rodiči/starším sourozencem o dopadu asteroidů (menších planetek plujících ve 
vesmíru) na Zem, jestli se to už někdy stalo? Kam dopadl asteroid? Jak se jim lidově říká? 
(meteority) - co se stalo, když na Zemi žili dinosauři? co se přihodilo poté? - rozprava 

Správné řešení pro rodiče: 

cv. 5 cv.6 (shora dolů) 

1. It’s an ostrich. a lion, a crocodile, an 

2. It’s a parrot.  elephant, a hippo, a  

3. It’s a penguin. penguin, an eagle,  

4. It’s an eagle. an ostrich, a snake 

5. It’s a snake.   

6. It’s an elephant.  


