
Materiály k samostudiu 

Čtvrtek 4. 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 

 Ústně – urči u sloves osobu, číslo a čas: 

budeme mýt, koupal se, vaříš, hráli jste, jím, budou topit, šije, vyráběli 
jsme, budu malovat 

 Diktát: 

Ze tmy jsem sl__šel podivné s__čení. Oz__valo se to z vrb__ček na břehu 

jez__rka. Bl__žilo se to. Ne že b__ch b__l strašp__tel, ale v__strašilo mě 

to. Potom to proti nám s hlas__tým v__tím v__razilo. B__l to náš ps__k. 

P__řil jsem se. Mé odvaze se v__sm__vali a dělali nem__stné poznámky. 

 (y, y, ý, i, í, í, y, y, y, y, i, y, y, y, í, ý, í, í) 

 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 

 Zopakuj si násobilku 😊 

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

 Pracovní sešit – str. 48 celá 

o cv. 3 – Délky jednotlivých úseček zapisuj do šedých rámečků.  

o cv. 4 – Součet všech stran napiš na linku. 

 Minutovky – str. 5 

 

PRVOUKA 

Společný „evropský dům“ – stránka učebnice 14 – přečíst a udělat si zápisek: Jsme 
Evropané, patříme do Evropské unie, do které jsme vstoupili v roce 2004 na základě 

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


referenda – vysvětlit, co to je referendum? – lidové hlasování k jednotné otázce. Evropská 
unie usiluje o spolupráci a sjednocení lidí v Evropě. Obyvatelé zemí EU mohou v zemích 
svobodně pracovat, cestovat, anebo studovat na univerzitách. Jednotnou měnou je EURO. V 
přepočtu si drží horní hranici 1 EURO ku Kč kolem 27 Kč. Vysvětlit žákům převody měn, 
například, když jedeme do Rakouska, Německa nebo Slovenska, to jsou naši sousedé, kteří 
platí eurem a jediný náš soused – Polsko – má zlotý. Existuje vlajka EU a hymna EU – podívat 
se na stránku 14. Hymna EU je Óda na radost, možnost si ji na webu pustit a poslechnout. 


