
Materiály k samostudiu 

Úterý 12. 5. 2020 

Třída 3. D 

ČESKÝ JAZYK 

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

 Opakovat určování rodů, čísel a pádů u podstatných jmen 

 Opakovat slovní druhy 

 Rózinka vyprávěla Aničce příběh o pejskovi a kočičce. Popletla to však a nevypravovala 
věty ve správném pořadí. Ústně urči, jak by měly jít věty správně za sebou. Všimni si, 
některá slova ve větách jsou zvýrazněná. Poznáš, ke kterému slovnímu druhu tato slova 
patří? 

Pejsek šel pro vodu a kočička položila na stůl kus mýdla. 

Pejsek a kočička spolu bydleli v domečku u lesa. 

Rozhodli se podlahu umýt. 

Kočička se bála, že pejsek onemocněl, protože viděla, jak prská. 

Pak šla kočička do komory a pejsek se vrátil. 

Jednoho dne viděli, že mají tuze špinavou podlahu. 

Pejsek si strčil mýdlo do pusy, protože myslel, že je to něco dobrého. 

 

MATEMATIKA   

 Opakovat sčítání a odčítání do 1000 

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

 Zopakuj si násobilku 😊 

 Pracovní sešit – str. 31 celá 

o cv. 1, 3 – Nezapomeň na zápis, výpočet a odpověď 😊 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 Open your Class Book at page 52. (Otevři si učebnici na straně 52.) 

o Co podle tebe broučci na obrázku dělají?  

o Pro nacvičení správné výslovnosti ti určitě pomůže následující video: 

https://www.youtube.com/watch?v=MBhaAdnIEf4 

 

 

https://skolakov.eu/matematika-3-trida
https://www.youtube.com/watch?v=MBhaAdnIEf4


o ‚Read, find and say.‘ (Přečti, najdi a řekni.‘ 

 Podívej se nejdříve na klíčovou dírku číslo jedna a řekni, které předměty 
tam jsou. Každý předmět bude mít svou větu začínající vazbou There is… 
Pak se podívej na klíčovou dírku číslo dvě a udělej to samé. 

o ‚Ask and answer.‘ (Ptej se a odpovídej) – hra do dvojic – dobrovolná 😊 

 Text si přečti a přelož.  

 Hra ve dvojicích (dobrovolná): Hráč A si vybere jeden pokoj. Hráč B se 
ho ptá, zda v jeho pokoji je nějaký předmět. Podle odpovědí hráče A se 
snaží uhodnout vybraný pokoj.  

 Překlad konverzace z obrázku:  

Je v tom pokoji letadlo? 
Ano, je. 
Je tam rádio? 
Ne, není. 
Je to pokoj č.1! 

 Slovníček: 

UNIT 11 – MY FAVOURITE THINGS (an) umbrella – deštník 

My favourite things – Moje oblíbené věci (a) doll – panenka 

(a) ball – míč  (a) keyboard – klávesnice/klávesy 

(an) aeroplane – letadlo (a) room – pokoj  

(a) radio – rádio Is there a (ball) in the room? –  

(a) poster – plakát  Je v místnosti (míč)? 

(a) guitar – kytara Yes, there is./No, there isn’t. – Ano, je./ 

  Ne, není. 

PRVOUKA 

Pitný režim – zápisek: Pravidelně pijeme dostatečné množství tekutin (1,5 - 2 l denně v závislosti 
na fyzické aktivitě). 

Úkol: Dokážeme vyjmenovat nápoje, které jsou k dodržování pitného režimu vhodné, a které 
bychom naopak pít příliš neměli? - napsat do sešitu 


