
Materiály k samostudiu 

Středa 22. 4. 2020 

Třída 3. D 

ČESKÝ JAZYK 

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

 Opakovat určování rodů a čísel u podstatných jmen 

 Vzpomeň si, co jsi se včera naučil. Pokud si nemůžeš vzpomenout, poradí ti poučka, 

kterou sis včera psal/a do sešitu 😊 

 Ústně urči číslo u daných podstatných jmen a urči je i v opačném čísle. Když bude 
dané slovo čísla jednotného, řeknu ho i v čísle množném. 

rukáv, televize, krémy, brčko, nožík, dítě, kobliha, marmelády, konipas, bělásci, 
vajíčko, kobylky, klíč, opičáci, limonáda 

 Přepiš do sešitu. 

Pohádka před spaním (nadpis podtrhni a další větu piš na nový řádek) 

Ptačí maminka vyprávěla vrabčatům pohádku na dobrou noc. Až se 

vyspíte, bude krásné ráno. Vy otevřete oči a uši a najednou spustí hudba. 

Všichni ptáci budou vyhrávat před vaším prvním výletem. Váš bratříček 

bude mít hned hlad. Teď nemůžeme krmit. Nejprve se musíme umýt. 

Vstaneme, rozepneme křídla a frrr dolů k bazénu. Budeme se šplíchat a 

zlaté rybky se budou divit, jak se hezky myjeme. Teprve potom půjdeme 

čistí k snídani.  

MATEMATIKA   

 Pracovní sešit – str. 18, 19 celé 

o Žluté tabulky ti ukazují, kdy si v konkrétních příkladech drží jedničku, buď u 

počítání pozorný. 😊 

o str. 18 cv. 1, 2 – Kontrola je dobrovolná.  

o str. 18 cv. 3 – Kontrolu proveď u alespoň 2 příkladů vedle tabulky 

o str. 19 cv. 2 – Nezapomeň na zápis, výpočet, kontrolu a odpověď 😊 Jsou tam 
2 otázky – takže 2 výpočty s kontrolou a 2 odpovědi. 

ANGLICKÝ JAZYK 

 Zopakuj si slovíčka z lekce 10 

 Dnes tě čeká speciální hodina angličtiny 😊 

 Ve kterém městě žijeme?   Pokud jsi odpověděl/a Řepy, tak těsně vedle 😄 

 Znáš i jiná města? 



 Je větší stát nebo město? 

 Jak se jmenuje hlavní město našeho státu? Poradím ti, v tom městě je i velmi známý hrad. 

 A teď možná těžší otázka, víš, ve kterém státě žijeme? Ve které zemi? 

 Znáš i jiné státy? Třeba kam jezdíte na dovolenou nebo na hory. 

 Mluví v těch ostatních státech také česky?  

 Jaké jiné jazyky znáš? 😊 

 Tak a teď si představ, že existuje něco většího, než je stát. Takové území se nazývá 
kontinent nebo světadíl. Celá zeměkoule je rozdělena na 7 světadílů. Zjisti, jak se 

světadíly jmenují. 😊 

 Víš, na jakém kontinentě se nachází Česká republika? Možná už jsi slyšel, že Česká 

republika je součástí jakési unie (něco jako společenství😊). Když si vzpomeneš, jaké 
unie je Česká republika součástí, pomůže ti to zjistit, na kterém kontinentu se Česká 
republika nachází. Ta unie má tuto vlajku. (the Czech Republic – Česká republika) 

  

 K naučení se názvů kontinentů v anglickém jazyce ti určitě pomohou tyto tři odkazy 😊 

o https://www.youtube.com/watch?v=nmvw3sTGajs 

o https://www.youtube.com/watch?v=K6DSMZ8b3LE 

o https://www.youtube.com/watch?v=dk8zDjQT0aE 

North America – Severní Amerika Asia – Asie 

South America – Jižní Amerika Africa – Afrika  

Antarctica – Antartktida Europe – Evropa 

Australia – Austrálie (Také se jí říká Oceania – Oceánie) 

 Vzpomeneš si, jaká je vlajka naší země? 

 Na další stránce máš obrázek mapy světa. Dokážeš na té mapě ukázat, kde je Česká 
republika? Na její místo namaluj naši vlajku. Stačí malý obrázek. Pokud se ti tam naše 
vlajka nevejde, namaluj ji vedle a dokresli šipku k místu, kde se náš stát podle tebe 
nachází. 

 Obrázek si vybarvi podle návodu 😊 

V některém videu můžeš slyšet i jiná slovíčka 

Earth – planeta Země    (World – svět) people – lidé 

continents – kontinenty, světadíly animals – zvířata 

oceans – oceány (ty jsou tam pak vyjmenované) plants – rostliny 

countries – státy North/South Pole – severní/jižní pól 

Northern/Southern Hemisphere – severní/jižní polokoule  

Equator – rovník (dělí planetu zemi na 2 polokoule, je to nejteplejší oblast na Zemi, čím blíže se nacházíme 

k rovníku, tím tepleji tam je) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nmvw3sTGajs
https://www.youtube.com/watch?v=K6DSMZ8b3LE
https://www.youtube.com/watch?v=dk8zDjQT0aE


 


