
Materiály k samostudiu 

Středa 1. 4. 2020 

Třída 3. D 

Prosím o zaslání zpracovaných domácích úkolů za předešlé tři týdny na e-mail: strakova.perina@seznam.cz. Domácí 

úkoly zkontroluji, případné chyby opravím a pošlu Vám je zpět. Zpracované domácí úkoly mi posílejte naskenované nebo 

nafocené. Fotografie nemusí být tak kvalitní, proto Vám doporučuji si do telefonu instalovat aplikace, které sken 

obsahují a vytváří z toho soubor pdf. Takovými aplikacemi může být Adobe Scan, CamScanner, Scanner App to PDF, 

apod. 

Zpracované domácí úkoly mi zasílejte prosím vždy do neděle daného týdne. 

ČESKÝ  JAZYK 

 opakovat vyjmenovaná slova B, L, M, P, S, V  

 Pracovní sešit - str. 28 

o cv. 3 diktát – vynechat, respektive si jej pročti a odůvodni si pravopis 

o cv. 1 slohové cvičení – vypracovat 

 Písanka 2. DÍL – str. 3 (strany 1, 2 jsou dobrovolné) 

MATEMATIKA   

 Pracovní sešit – strana 5 celá 

o cv. 2 – Vzpomeň si, že už jsme takové tabulky vyplňovali 😊 „a“ je číslo, se kterým 
počítáš v celém daném řádku. Jaké je číslo „a“ ti určuje první sloupeček. Tudíž 
v prvním řádku máme „a“ = 221 a s ním počítám 221+100, 221+500, 221+300, … atd. 
V druhém řádku máme „a“ = 330, takže počítám 330+100, 330+500, …atd. Stejným 
postupem spočítáš celou tabulku. 

o cv. 3 – U slovní úlohy nezapomeň na zápis, výpočet a odpověď. Doporučuji ti všechny 
míry převést na stejnou jednotku. Když se podíváš do znění otázky, mluví o 
centimetrech. I z toho důvodu ti doporučuji všechny míry převést právě na cm. První 
řádek v zápisu by mohl vypadat takto: první … 4 m 5 cm = (4∙100) + 5 cm = ….. cm - 

ten poslední údaj už dokážeš doplnit sám 😊 pokud ti jdou převody rychleji, můžeš 

si zápisy zkrátit o tu červenou část. (Zkrátit = nemusíš jí do zápisu psát 😊) 

ANGLICKÝ  JAZYK 

 Zopakovat si slovíčka ze slovníčku (Lekce 9) 

 Pracovní sešit – strana 44 

o cv. 5 – Napiš věty, k tomu, která jídla máš či nemáš rád. Pozor, jedná se o jídla 

breakfast, lunch, dinner (jídla dne). Nakresli na talíř jídlo, které máš rád. 

I like... (Mám rád…), I Don’t like… (Nemám rád…) 

o cv. 6 – zeptej se (anglicky!!) dvou členů rodiny, co mají rádi k snídani, obědu večeři a 

napiš informace do tabulky.  

 Učebnice – str. 45 – Vzpomeň si, co se dělo v minulém příběhu. Přečti si příběh a zkus i 

z obrázků pochopit, o co asi v tomto díle půjde. 
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