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Materiály k samostudiu 

Čtvrtek 7. 5. 2020 

Třída 3. A 

ČESKÝ JAZYK 
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Ze cvičení 7 opište do školního sešitu 5 vět, vyhledejte všechna přídavná jména. 

V prvních 3 větách ještě také vyhledejte všechna podstatná jména a zeptejte se 

na ně celou pádovou otázkou. 

PŘÍSLOVCE neohebný slovní druh. Nelze je skloňovat ani časovat! Nemění 

svůj tvar! 

Připomeneme si, že těmito slovy odpovídáme na otázky KDE? KAM? 

KDY? JAK? 

KDE? – dole, doma … 

KAM? – vlevo, domů ... 

KDY? – ráno, dopoledne ... 

JAK? – radostně, tak …. 

Cvičení 1 napište do školního sešitu a ptejte se na příslovce! 

 

MATEMATIKA  

Pracovní sešit strana 14, cvičení 2 a 3. 

Pracovní sešit strana 15 celá. 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Skupina – paní uč. Klufová 

1.  Zopakuj si slovíčka lekce 10 
       

2. Vzpomeneš si na názvy některých světadílů (Evropa, Afrika, Austrálie, Antarktida, 
Severní a Jižní Amerika, Asie)? 

Dnes se podíváme, která zvířátka žijí na některých z nich a co jí za potravu. 

Učebnice – str. 50 

Poznáš, co je to za zvířátka? Dokázal/a bys je říct anglicky? 

Přečti si věty.  

Do sešitu si napiš čísla 1-4 (ta čísla jsou podle obrázků) a rozřaď věty k číslům. U 
každého čísla bude jedna červená, jedna oranžová a jedna zelená věta. Pokud 
chcete,  můžete si k číslům namalovat i obrázky zvířat. 

3. Listen and check.– Poslouchej a zkontroluj si věty podle nahrávky č. 29 
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4. Slovníček, napiš si: (a) penguin - tučňák  

(the) Antarctic – Antarktida 

fruit – ovoce 

(a) parrot – papoušek 

Africa – Afrika 

nuts – oříšky 

(an) eagle – orel 

(the) Czech Republic – Česká republika 

I’m…a /an.. - Já jsem … 

I’m from … - Já jsem z … 

(an) ostrich – pštros 

wings – křídla 

North America – Severní Amerika 

grass – tráva 

South America – Jižní Amerika 

leaves – listy 
 

 
 
Skupina – paní uč. Čečetková 

Pracovní sešit strana 49 cvičení 3 

Cvičení 3 – Vidíme zde stejný obrázek jako u písničky. Obrázek si prohlédnete a utvoříte věty.  

Příklad:  

There is a happy lion ( Je tu šťastný lev)  

There are three long snakes ( Jsou tu tři velcí hadi)  

Učebnice strana 50 – máme zde čtyři obrázky a několik vět, které popisují právě dané obrázky. 

Dokážete věty přiřadit k obrázkům? Nalezneme zde nová slovíčka, přepište si je prosím do slovníčku. 

Penguin ( pengvin)  – tučňák                                     eagle (ígl) - orel 

Ostrich (ostrič) – pštros                                                parrot ( párot) – papoušek  

Leaves (lívs) – listy                                                         wings (vings) – křídla 

Grass (gras) – tráva                                                        nuts ( nats) – ořechy  

 

 


