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Třída 3.B 

ČESKÝ  JAZYK 

 Vyplnit zelený list množné a jednotné číslo (na konci dokumentu) 

 Přečíst v učebnici s. 160 žluté rámečky 

 Do školního sešitu zapsat: 

ROD PODSTATNÝCH JMEN 

Pro určení rodu podstatných jmen si slovo řekneme v jednotném čísle a 

ukážeme si na něj – TEN, TA, TO 

 Mužský rod – ten muž, ten slon, ten papír 

 Ženský rod – ta žena, ta bolest, ta píseň 

 Střední rod – to dítě, to, kuře, to pískoviště 

(stránku rozdělit na 3 sloupečky –jeden nadepsat mužský rod TEN, druhý 

ženský rod TA a třetí střední rod TO a následující slova zapsat do správných 

sloupečků) 

Slova: slon, tygr, Filip, slůně, škola, zvíře, vidličky, koště, vejce, nože, svetr, 

chyba, dítě, máma, sestra, 

 

MATEMATIKA   

 Pracovní sešit s. 22 oranžový sloupeček 

 s. 26 sloupeček, cv. 4 stačí příklady a odpovědi 

 

PRVOUKA 

 Učebnice s. 56 

 Zapsat do sešitu: 

ŽIVOČICHOVÉ 

SPOLEČNÉ ZNAKY ŽIVOČICHŮ 



1. Přijímají vody a potravu, vylučují 

2. Dýchají 

3. Reagují na změny v přírodě 

4. Pohybují se, okolí vnímají smysly 

5. Rostou a vyvíjejí se 

6. Rozmnožují se 

Rozdíly mezi rostlinami a živočichy: 

 Živočichové se pohybují z místa na místo 

 Rostliny vytvářejí kyslík 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Skupina p. uč. Veselkové: 

1. Zapsat si nová slovíčka do slovníčku 

jeep                            džíp 

The horn says…        Klakson říká… 

roar                            řvát 

hiss                             syčet 

oo                               zvuk, který dělají opice 

snap                           chňapat 

beep                           zvuk klaksonu 

Sh!                              Pš! 

but                              ale 

There's…                    Tam je….. 

gorilla                         gorila 

 

2. Opakovat si slovíčka z lekce 10 

3. Učebnice s. 49 (písnička) 

-přeložit si (ústně) 

 

Skupina p. uč. Kaliny: 

Classbook – str. 50 (cvičení nahoře si přečíst a přeložit):     

Přepiš a přelož do sešitu: 

I’m an eagle. 



I’m from North America. 

I’ve got big black wings. 

I like fish and little animals. 

 

 



 

 


