
Materiály k samostudiu 

Středa 15. 4. 2020 

Třída 3. D 

ČESKÝ JAZYK 

 opakovat vyjmenovaná slova B, L, M, P, S, V, Z  

 Jsi šikulka, už jsme probrali všechna vyjmenovaná slova a už je budeme jen procvičovat 😊 

 Ústně  

o Jaké máme slovní druhy? 

o Co to jsou podstatná jména?  

o Jak se na podstatná jména ptáme? 

o Jak si na podstatná jména ukazujeme? 

 Dnes se podíváme, co můžeme u takových podstatných jmen určit. 

 Než začneme, splň tento úkol. Úkol a) splň do sešitu, doporučuji si udělat tabulku o třech 

psát do příslušného sloupečku. 😊 sloupečcích a slovíčka 

 

 

 Tuto důležitou poučku si opiš do sešitu s velkým červeným vykřičníkem a barevně si jí vyznač – 

třeba vybarvením nebo ohraničením 😊  

 

 Určitě ti k pochopení pomůže i toto video 😊 
 https://www.youtube.com/watch?v=v4HvQn0_FS0&list=UUed8c7s-
ldG9B5tUfzS9PGg&index=20 

TEN TA TO 

   

https://www.youtube.com/watch?v=v4HvQn0_FS0&list=UUed8c7s-ldG9B5tUfzS9PGg&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=v4HvQn0_FS0&list=UUed8c7s-ldG9B5tUfzS9PGg&index=20


 

 Projdi se po bytě (domě) a říkej si, kterého rodu je určitý předmět, zvířátko či osoba, který si 

vybereš. Ústně si takto urči rod u několika předmětů, nejen u jednoho 😊 

„TEN lustr – rod střední.“ „TA sestra – rod ženský.“ „TO zrcadlo – rod střední.“ 

MATEMATIKA   

 Pracovní sešit – str. 13 celá 

o cv. 1 – Nezapomeň psát výpočty nad závorky. Kontrolu proveď do sešitu u 5 příkladů. 

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

o cv. 3 – Kontrolu proveď do sešitu u 10 příkladů. 

ANGLICKÝ JAZYK 

 Zopakuj si nová slovíčka z lekce 10 

 Ústně – Jak zvířátka z této lekce dělají? Jaký vydávají zvuk? 😊 

 Pracovní sešit – str. 48 celá 

o cv. 2 – Takové věty jsi psal už v minulém úkolu. ‚There is‘ se používá, když je tam zvířátko 
jen jednou. ‚There are‘ se používá, když je tam hledaných zvířátek 2 a více. Určitě ti 

k počítání pomůže, když si hledaná zvířátka vybarvíš. 😊 Počet zvířátek piš slovně. 😊 
Nezapomeň, jakmile je tam zvířátek víc, musíš přilepit ke zvířátku písmenko s.  

Př. Na obrázku jsem našla 3 slony.  

There is three elephant.  ŠPATNĚ  doslovný překlad je „Tam je tři slon.“  

There are three elephant.  ŠPATNĚ  doslovný překlad je „Tam jsou tři slon.“ 

There are three elephants.  SPRÁVNĚ  doslovný překlad je „Tam jsou tři sloni.“ 

 DOBROVOLNÉ – kdo chce, může tento úkol udělat 

o Jak jistě víš, v pondělí byly Velikonoce (Easter). I ve Velké Británii (možná tento stát znáš pod 
neoficiálním názvem Anglie) také tento svátek slaví. A stejně jako u nás v České republice si lidé 
navzájem dávají čokoládová vajíčka. Někdy barví a zdobí i skutečná vajíčka. Kuřátko a králíček jsou 
mláďata, která se rodí na jaře, v době Velikonoc. Představují nový život a jsou symboly naděje a 
lásky. Lidé si často posílají velikonoční přání (jako na Vánoce). 

o Učebnice – str. 70 

 Přehraj si písničku a sleduj text.  

 Ústně odpověz na otázky: (Kdo říká „…“?) 

 Who says ‚I like Easter‘? Who says ‚Easter means hope‘? Who says ‚I like lots of 
Easter eggs‘? 

 Písničku si přehraj a zazpívej. K pochopení textu ti pomůže můj překlad. 

„Já mám ráda Velikonoce,“ Ale babička se směje a říká „To „Já mám rád Velikonoce,“ říká Ale babička se směje a říká  
říká Emily. „Hodně čokolád, není vše. Velikonoce znamenají můj bráška. „Já mám rád Johnovi „Velikonoce znamenají 
všechnu pro mě!“ naději, naději pro nás všechny.“ hodně velikonočních vajíček!“ lásku pro všechny.“ 

 Vyrob si přáníčko podle návodu 😊  Happy Easter – Veselé Velikonoce 

You need… – Potřebuješ… 

1. Fold the paper. – Přelož papír. 2. Draw a rabbit. – Nakresli králíčka.  3. Cut the rabbit out. – Vystřihni králíčka.  4. Write in your card. – Napiš přání.  
      (do karty) 


