
Materiály k samostudiu 

Úterý 19. 5. 2020 

Třída 3. D 

ČESKÝ JAZYK 

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

 Opakovat určování rodů, čísel a pádů u podstatných jmen 

 Opakovat slovní druhy 

 Opakovat určování čísel a osob u sloves 

 Ústně určuj, o jakou osobu a číslo se u těchto sloves jedná: 

Př.: čtu – já čtu – 1. osoba čísla jednotného 

kope, stojíte, maluji, vaříme, koupají se, jíš, neposlouchá, hrajeme, zlobíš, 
vrtáte, spím, nakupují  

 Do sešitu – Tabulku si přepiš, doplň osoby (jaké zájmeno používáme) a vyskloňuj 

sloveso psát.  

 č. j.  č. mn. 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

 

 

MATEMATIKA   

 Opakovat sčítání a odčítání do 1000 

https://skolakov.eu/matematika-3-trida 

 Zopakuj si násobilku 😊 

 Pracovní sešit – str. 36 celá 

o U násobků začínáme vždy číslem 0. Nezapomeň na to. 😊  

o cv. 4 – Vem si doma láhev, u které víš, jaký má objem (kolik litrů vody se do ní 

vejde). Např. mám doma láhev na 2l vody, naplním ji vodou a pak tu láhev 

zvážím. Odvodím si, kolik tedy váží jeden litr vody a zjistím odpověď na otázku 

v této úloze. 

o cv. 5 – Stačí výpočet, kontrola a odpověď. + obrázek 

o cv. 6 – Dvě různá čísla, na která se ptají v doplňující otázce napiš pod danou 
otázku. 

 

https://skolakov.eu/matematika-3-trida


ANGLICKÝ JAZYK 

 Zopakuj si slovíčka z lekce 11 

 Open your Class Book at page 53. (Otevři si učebnici na straně 53.) 

o Look at the big picture. (Koukni se na ten velký obrázek.) 

 Dole vidíš konverzaci chlapce a dívky. Přečti si ji a zkus si jí přeložit. 

 Ústně – Čí pokoj je na obrázku? 

 Do sešitu napiš, jak bys odpovídal, kdyby se tě chlapec ptal na všechny 
předměty. Otázky říkej nahlas – ústně. Chlapec se ptá na telefony, 
počítače, počítačové hry, CD přehrávače, televize, video přehrávače, 
video kazety. Odpovědi budou začínat There is …/There are … (dané 
předměty musíš spočítat. 

 Překlad konverzace: 

Ch: Kolik telefonů je v Katině pokoji? 
D: Tam jsou 4 telefony. 
 

PRVOUKA 

Lidské tělo – životní projevy a potřeby – stránka učebnice 66 - namalovat si obrys postavy do 
sešitu – přesně podle postavy v knize a přiřazovat části těla + stránka učebnice 70 - životní 
projevy člověka – vypsat si je (je jich 7) a na stránce učebnice 71 - životní potřeby člověka – 
přečíst a opsat si dole červený rámeček do sešitu 

 


