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Úterý 16. 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 

 Opakovat, co je to infinitiv a zvratné sloveso 

 Opakovat, jak poznáme větu jednoduchou 

 Doplň do sloves i, í/y, ý: 

P__še, usl__šel, rozm__sleli si, nachom__tl se, oz__vá se, klop__táte, 
rozb__l, v__lezu, l__tuješ, nadrob__, přes__pali, nap__ná, l__tujeme, 
pos__lám, napov__, pál__, postav__te 

o Vyber si 5 sloves a napiš s nimi věty jednoduché. 

o U každého slovesa napiš jejich osobu, číslo a čas. 

 os. čís. čas  os. čís. čas 

píše    nadrobí    

uslyšel    přesypali    

rozmysleli si    napíná    

nachomýtl se    litujeme    

ozývá se    posílám    

klopýtáte    napoví    

rozbil    pálí    

vylezu    postavíte    

lituješ        

 

MATEMATIKA    

 Zopakuj si násobilku 😊 

 

 



 Pracovní sešit – str. 55 celá 

o cv. 1 a 3 – Kontrolu proveď pod každým příkladem.  

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 Zopakuj si slovíčka z celé učebnice. 

 Dnes si poslechneš jedenáctou epizodu příběhu My friend is a monster.  

o Když bude mluvit Bunkum, zvedni ruce. Až uslyšíš dav, zatleskej. A když bude 
mluvit Bloop, dotkni se nosu. 

o Přehraj si nahrávku. 

 Open your Class Book at page 59. 

o Pamatuješ si Samův komiks z první epizody? Jak se jmenoval? Co bylo na titulním 
obrázku? 

o Look at picture one. How does Bloop feel? Do you know, why is he tired? 

o Poslechni si celý příběh. Jaký má Ally nápad? 

o Celý příběh si poslechni, přečti a přelož. S výslovností ti pomůže další nahrávka. 

 Open your Activity Book at page 59. Fill this page. 

o Kód můžeš použít a zakóduj svůj vlastní anglický text. Nebo můžeš zakódovat 
některé fráze z písničky. 

 Slovníček:  

I’ve got you now. – Mám tě. Let’s go home. – Pojďme domů. 

Come back. – Pojď zpátky. Vrať se. Five minutes later… - O pět minut později… 

 

PRVOUKA 

Předcházení rizikovým situacím v dopravě 

stránka učebnice – 72 – přečíst dole: „Ve městě“ a udělat si zápisek do sešitu: Ve městě se 
pohybujte po vyznačeném chodníku a vyznačené cyklostezce, vozovku přecházejte jen po 
přechodu pro chodce. Při hrách v parku se nedotýkejte ostrých předmětů, abyste se 
nezranili. 

Osobní bezpečí 

„V lese na prázdninách“ – stránka učebnice 72 – přečíst si horní odstavec, zápisek: Do lesa 
noste pevnou obuv, dlouhé kalhoty a rukávy, je to z toho důvodu, aby se vám nepřichytilo 
klíště na kůži, špatně se vytahuje. Když se v lese ztratíte, zůstaňte tam, kde jste, můžete i 
volat rodiče, jsou určitě nablízku. Nikdy v lese nerozdělávejte oheň, od jiskry by chytil celý les 
a sbírejte pouze lesní plody a houby, které znáte. 

 

 


