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Materiály k samostudiu 

Úterý 12. 5. 2020 

Třída 3. A 

ČESKÝ JAZYK  

 

Pád podstatných jmen, vybarvíte políčka podle návodu. 

Můj nový byt - opakování vyjmenovaných slov, doplníte správně i/y. 
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Nyní na vás čekají 2 tajenky. Věřím, že je dobře vyluštíte! 
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Také si dnes řekneme něco více o ČÍSLOVKÁCH: 

Jsou to slova ohebná. Máme 4 druhy číslovek. 

1. ZÁKLADNÍ – (kolik?) deset, dvacet 

2. ŘADOVÉ –(kolikátý?) desátý, dvacátý 

3. DRUHOVÉ – (kolikery?) desatery, dvacatery 

4. NÁSOBNÉ –(kolikrát?) desetkrát, dvacetkrát 

Vyhledejte číslovky v těchto větách: 

Hospodaří od deseti k pěti. 

Mám sto chutí to udělat. 

Dvakrát měř, jednou řež! 

Jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet. 

Vzpomenete si, které pohádky mají v názvu číslovku? 

Číslice nahraďte slovy – nahlas si přečtěte, kdo bude chtít, může si i napsat. 

Záleží na vás. 

2 slabiky, 6 rohlíků, 7 pytlů, 2 tulipány, 3 povídky, 16 povídek 

Znáte nějakou písničku, kde jsou v textu číslovky? Zazpívejte si pro radost! 

Třeba mě napadla písnička Okolo Hradce… 

 

MATEMATIKA  

Pracovní sešit strana 17, cvičení 1,2,3, a 4 

Ve cvičení v každém sloupci vyhledejte a barevně vyznačte nejmenší a největší 

číslo. 

Slovní úlohu č.4 vyřešte do školního sešitu. Nezapomeňte na zápis, výpočet a 

odpověď. 

 
 

ANGLICKÝ JAZYK 

Uč.: Klufová 



6 

 

1.  Zopakuj si slovíčka lekce 10 

 

2. Učebnice – str. 50 dole 
 

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

3. Pracovní sešit – str. 50 

cv. 5 – Prohlédni si obrázky a odpověz na otázky. Je důležité doplnit správný člen a  

nebo an. Opakování: neurčitý člen a píšeme vždy před podstatným jménem, které začíná na  

souhlásku např. a parrot, an píšeme před podstatným jménem, které začíná na samohlásku 

např. an eagle 

řešení:  

1. It’s an ostrich.  

2. It’s a parrot.    

3. It’s a penguin.  

4. It’s an eagle.  

5. It’s a snake.   

6. It’s an elephant 

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

Řešení:  a lion, a crocodile,  an elephant, a hippo, a penguin, an eagle,  

 an ostrich, a snake 

   

 

 
 
Uč. Čečetková: 

Zopakujeme si  slovíčka z 10.lekce  

Pracovní sešit strana 49 cvičení 4 : Dokresli obrázek a současně jej i popiš  

Do sešitu si vyberte jedno ze zvířat, které probíráme v 10. Lekci. ( penguin, ostrich, eagle, parrot, 

crocodile, snake, elephant, monkey, giraffe, lion, hippo – tučňák, pštros, orel, papoušek, krokodýl, 

had, slon, opice, žirafa,lev a hroch)   Zvíře namalujte a současně jej i popište. Můžete použít popis 

těla, barvu, zda je velký x malý, kde žije, co rád jí. (Příklad můžete najít v učenici na straně 50, kde 

jsou 4 zvířata popisována)  

 


