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Třída 3. A 

 

Český jazyk 

Základní skladební dvojice 

Podmět: je vždy v 1. pádě 

může být vyjádřen kterýmkoli slovním druhem 

ptáme se na něj: Kdo, co? Na stromě rostou JABLKA. Kdo, co roste na 

stromě? JABLKA 

Druhy podmětu: Vyjádřený – je ve větě vyjádřen slovně (Jeníček spí) 

Nevyjádřený – není ve větě vyjádřen, ale víme, o koho /co se jedná ( 

Chceš(ty) kousek čokolády?) 

Všeobecný není ve větě vyjádřen a ani netušíme, o koho se přesně 

jedná (V televizi dávali (oni) pohádku.) 

Přísudek: vyjadřuje činnost nebo stav podmětu 

může být vyjádřen slovesem a zvratným zájmenem se/si, několika 

slovesy, slovesem a přídavným jménem/podstatným jménem. 

Ptáme se na něj: Co dělá podmět? Na stromě rostou jablka. Co dělají 

jablka? Rostou 

Druhy přísudku: slovesný – obsahuje sloveso v určitém tvaru 

Slovesný jednoduchý – tvoří ho 1 sloveso (Kočka leze dírou.) 

Slovesný složený – sloveso + infinitiv (Kočka chce prolézt dírou.) 

Přísudek jmenný se sponou (Kočka je líná.) 

Přísudek jmenný (Průjezd zakázán) 



Přísudek citoslovečný (Pes hop přes plot.) 

Moje babička je hodná. Kdo je hodný? BABIČKA 

Co dělá babička? JE HODNÁ 

Je hodná je přísudek jmenný (hodná - přídavné jméno) se sponou (je 

– spona) 

Stromy se kolébají ve větru. Kdo, co se kolébá? STROMY 

Co dělají stromy? KOLÉBAJÍ SE 

Vybil se mi mobil. Kdo, co se vybil? MOBIL. Co udělal mobil? VYBIL SE 

Není to pro vás tak úplně zcela nové učivo, jen si vzpomeňte – už 

jsme to probírali, ale nyní si jen rozšiřujeme. Pěkně v klidu si tento 

přehled přečtěte a zkuste vymyslet nějaké podobné věty a zeptat se 

na podmět a přísudek. 

Také si tento přehled(vytištěný) pečlivě uložte – na příští školní 

rok!!!! 

Čítanka str. 153 – Létající tučňák + otázka č. 1 pod textem. 



 



 

 

Matematika 

Pracovní sešit strana 58 a 59. 

 



Anglický jazyk 

Uč.: Klufová 

1. Zopakuj si slovíčka  12. lekce 
 

2. Poslech a zpěv písně učebnice strana 58 poslech č. 36 
 

3. Písničku si přelož, slovíčka potřebná k překladu: 
 

children- děti 
the end- konec 
fun- zábava 
beaches- pláže 
sun- slunce 
It´s summer time. Je léto. 
Give a big cheer. Pořádně povzbuzujte. 
Have a great time. Mějte se krásně. 
See you next year! Příští rok na shledanou. 
Hooray! Hurá ! 
 

4. Zavřete knihu a podívejte se na následující: 
goodbyefromjet 
fromnickandkat 
goodbyefromspike 
butdontbesad 
 
Je to sloka z písničky. Co je na ní divného???? ( žádná velká písmena, 
znaménka a všechna slova jsou dohromady) Zkuste ji přepsat správně a 
pak porovnejte s knihou. 

 

 

Uč. Čečetková: 

Zopakuj si slovíčka z lekce 11  

Zahrajte si hry na opakování slovíček.  

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida ( najdete tu témata- oblečení, tělo nebo i jídlo)  

pracovní sešit strana 62+63 – vybarvi vlajky jednotlivých států  ( 1- červená, 2- bílá, 3- modrá, 4- 

černá, 5- žlutá)  

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida

