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Materiály k samostudiu 

Úterý 26. 5. 2020 

Třída 3. A 

ČESKÝ JAZYK  

Dnes budeme v pracovním sešitě opakovat slovní druhy. Pracovní sešit strana 

70 a 71. 

Dále budeme opakovat vyjmenovaná slova po Z. Naskenovala jsem vám cvičení 

– DOVOLENÁ. Nejdříve si nahlas přečtěte. Až potom doplňujte správně i/y. 

V prvním odstavci vyhledejte a označte podstatná jména a předložky. 
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MATEMATIKA  
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Násobení násobků deseti jednociferným číslem. Naskenovala jsem vám cvičení, 

abyste si procvičovali příklady a slovní úlohy. Slovní úlohy napište do sešitu, 

nezapomeňte na zápis, výpočet a odpověď. 
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ANGLICKÝ JAZYK 
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Uč.: Klufová 

2. Zopakuj si slovíčka 11. lekce+ do slovníčku si napiš další slovíčka a nauč 
se je: 

( a ) computer- počítač 
( a) television/TV – televize 
(a) telephone- telefon 
(a) video recorder- videorekordér 
(a) video- video 
(a) CD player- přehrávač kompaktních disků 
(a) computer game- počítačová hra 

            How many ( computers) are there? Kolik je tam počítačů 

            New- nový 

            Let´s see! Podívejme se 

 

3. Učebnice strana 53 nahoře na stránce- rozhovor 
 
Rozhovor se odehrává Katině pokoji. Ona velmi miluje moderní technologie 
a protože je Superstar a velmi bohatá, může si koupit cokoliv chce.  
Děti si poslechnou nahrávku rozhovoru ( poslech č. 32)  , ústně  přeloží  a 
zkusí zjistit, čím je Katin nový počítač tak vyjímečný ( umí mluvit! ). 
 
Překlad nahrávky:  
1. Kolik počítačů je ve tvém pokoji , Kat? 
2. Pojďme s podívat. Jeden, dva,tři,čtyři…Jsou tam 4 počítače. 
3. Ne , Kat! Je tam 5 počítačů. 
4. Co je to? To je můj nový počítač. …Ahoj. 

 
 
Uč. Čečetková: 

Zopakujeme si  slovíčka z 11.lekce 

Pracovní sešit strana 54 Cvičení 4  

Přečti věty a dokresli podle zadání  

There are four books on the desk ( tady jsou 4 knihy na lavici) 

There are five CDs in the box ( Tady je 5 CD v krabici) 

There are two dolls on the bed ( Tady jsou 2 panenky na posteli)  

There are three pens on the table ( Tady jsou 3 pera na stole) 

There are six pencils on the desk ( Tady je 6 tužek na lavici)  
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Učebnice strana 54  

Přečtete si popisy pokojů a přiřadíte je k dětem  ( řešení  Sam –C, Jean –A, Kevin – B)  

Následně odpovíte na otázky pod obrázky ( odpovědi naleznete v popisu jednotlivých pokojů)  

1. Are there CDs on Kevin´s desk ? ( Je tam Cd na stole Kevina? ) 

2. Are there posters in Kevin´s room ?  ( Je v pokoji Kevina plakát? ) 

3. Are there videos in Sam´s room? ( Je v pokoji Sama video?) 

4. Are there books in a box in Sam´s room? ( Jsou v pokoji Sama knihy?) 

5. Are there pens on jean´s desk? ( Jsou  v pokoji Jeany pera na lavici? ) 

6. Are there animals on Jean´s bed? (Jsou v pokoji Jeany zvířata na posteli?)  

 


