
Materiály k samostudiu 

Středa 27. 5. 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 

 V minulém a budoucím času je součástí slovesa i vyskloňované sloveso být. Pouze 
v minulém času ve třetích osobách sloveso být součástí není. 

 Př. mluvit – minulý čas: 

 č. j.  č. mn. 

1. (já) jsem mluvil 1. (my) jsme mluvili 

2. (ty) jsi mluvil 2. (vy) jste mluvili 

3. (on /…) mluvil / … 3. (oni / …) mluvili / … 

 

Př. mluvit – budoucí čas 

 č. j.  č. mn. 

1. (já) budu mluvit 1. (my) budeme mluvit 

2. (ty) budeš mluvit 2. (vy) budete mluvit 

3. (on/ona/ono) bude mluvit 3. (oni) budou mluvit 

 

 Do sešitu – napiš slovesa ve správném tvaru: 

běhat (3. os., č. j., čas budoucí) lovit (1. os., č. j., čas min.) 

jít (1. os., č. mn., čas přítomný) sázet (2. os., č. mn., čas bud.) 

pít (3. os., č. mn., čas minulý) řezat (1. os., č. mn., čas přít.) 

pozorovat (2. os., č. j., čas přít.) jezdit (3. os., č. j., čas přít.) 

sušit (1. os., č. mn., čas bud.) hrabat (3. os., č. mn., čas min.) 

plavat (3. os., č. mn., čas min.) kopat (2. os., č. j., čas min.) 

chytat (2. os., č. mn., čas přít.) zametat (1. os., č. j., čas bud.) 

vozit (3. os., č. j., čas bud.) krmit (2. os., mn., čas min.) 

 

 



MATEMATIKA   

 Opakovat sčítání a odčítání do 1000 

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

 Zopakuj si násobilku 😊 

 Pracovní sešit – str. 42 celá 

o cv. 1, 2, 4 – Nezapomeň na zápis, výpočet a odpověď 😊  

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 Zopakuj si slovíčka z lekce 11 

 Fill this worksheet. (Vyplň tento pracovní list.) 

https://www.liveworksheets.com/na601gy 

o Slovíčka, která v pracovním listu najdeš a zatím jsme se je neučili: 

(a) floor – podlaha (an) onion – cibule 

(a) scarf – šála (a) lettuce – salát 

(a) wall – zeď (a) cake – dort 

shelves – poličky (a) lemon – citron 

(a) laptop – laptop (notebook, přenosný počítač)  (a) window – okno 

some – nějaké  children – děti 

(a) fridge – lednice (a) biscuit – sušenka 

 Watch this fairy tale. (Podívej se na tuto pohádku.) 

o Je celá v anglickém jazyce s anglickými titulky.  

o Ústně odpověz na tyto otázky, můžeš česky, ptám se, co která fráze znamená.  

 What does mean ‚to slide down‘? 

 What does mean ‚Please forgive me.‘? 

 What does mean ‚a hunter‘? 

 What does mean ‚a trap‘? 

https://skolakov.eu/matematika-3-trida
https://www.liveworksheets.com/na601gy

