
Materiály k samostudiu 

Úterý 2. 6. 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 

 Opakovat určování čísel, osob a časů u sloves 

 Dnes se naučíme určovat u sloves mluvnickou kategorii s názvem ČAS. 

 Přečti si text a najdi všechna slovesa. (To už byl úkol na 26. 5.) Nyní vypiš podtržená 
slovesa a urči u nich osobu, číslo a čas. 

Petr jde ráno do školy sám. Přemýšlí, co bude dělat odpoledne. 
Počítačový kroužek měl včera a fotbal hráli s kamarády předevčírem. 
Anička má dnes angličtinu, s tou tedy také nemůže počítat. 

Už ví! Po vyučování se zastaví u Aničky doma a vezme Rózinku do parku. 
Ta bude určitě běhat radostí sem a tam. Půjdou se také podívat k řece. 
Rózinka bude pozorovat divoké kachny a bude je prohánět, pokud 
vylezou na břeh. Možná zažijí i nějaké dobrodružství. Minule hledali 
jedné mamince ztraceného chlapečka a kdysi našli jednomu starému 
pánovi mobilní telefon, který mu vypadl z kapsy kabátu. 

 

MATEMATIKA   

 Opakovat sčítání a odčítání do 1000 

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

 Zopakuj si násobilku 😊 

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10 

 Pracovní sešit – str. 46 celá 

o cv. 2 – K připomenutí pojmů činitel, podíl, atd. ti pomůže následující obrázek 

😊  

 

 

 

 

https://skolakov.eu/matematika-3-trida
https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10


ANGLICKÝ JAZYK 

 Zopakuj si slovíčka z lekce 11 

 Fill these worksheets. 

o https://www.liveworksheets.com/vk37586zv 

o https://www.liveworksheets.com/yy3060yh 

 Open your Activity Book at page 55. Fill this page. 

 

PRVOUKA 

Soužití lidí – politické strany  

 povídání si: Politická strana je dobrovolné uskupení lidí, kteří mají společné názory na 
politiku a společnost. Politické strany mohou změnit určité situace ve společnosti. 
Lidé jsou v politice angažovaní – zaměstnáni. Prostřednictvím politické strany se lze 
podílet na správě věcí veřejných: 

o každá politická strana má určitou hierarchii a určitý program 

o v demokratických režimech existuje několik politických stran, které si 
navzájem konkurují = politická soutěž 

o každá politická strana usiluje o úspěch ve volbách – komunální – regionální, 
sněmovní, senátní, prezidentské 

o v ČR je možno být členem politické strany od 18 let, členové politických stran 
nemohou být z řad policistů a soudců – nezávislost tří složek moci 

PRAVICE x LEVICE – tradiční dělení politických stran, pravicové a levicové strany se liší v 
pohledu na svět, společnost 

 pravice – zastává soukromou kontrolu výrobních prostředků, volný trh a tržní 
hospodářství 

 levice – hájí rovnostářství, sociální solidaritu, zastává se nižších a středních vrstev 

 centristické strany – stojí mezi pravicí a levicí, přiklánějí se k jedné či druhé, často 
vstupují do koalic, větší koaliční potenciál (koalice – spolupráce na vládě) 

o v době před rokem 1989 vedoucí úloha KSČ 

 hlavní politické strany: ČSSD, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, ODS, KSČM, ANO 

 menší politické strany: Strana zelených, Piráti, Svobodní 

o můžete si vypsat a najít předsedy těchto stran – ÚKOL 

 

https://www.liveworksheets.com/vk37586zv
https://www.liveworksheets.com/yy3060yh

