
Materiály k samostudiu 

Pátek 22. 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 

 Do sešitu: Dej slovesa do správných tvarů.  

jít (č. j., 3. os.) strčit (č. mn., 2. os.) dělat (č. j., 2. os.) 

házet (č. mn., 1. os.) onemocnět (č. j., 3. os.) vytřít (č. j., 1. os.) 

vrátit se (č. j., 1. os.) koupit (č. mn., 1. os.) mýt (č. mn., 3. os.) 

 Čtení vlastní knihy – alespoň 1 stránku nahlas. Přečtené knihy nezapomeň uvádět do 

svého čtenářského deníku. 😊 

 

MATEMATIKA   

 Opakovat sčítání a odčítání do 1000 

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

 Zopakuj si násobilku 😊 

 Pracovní sešit – str. 39 celá 

o Připrav si kalkulačku. 

o Pozorně si prohlédni žlutou tabulku. 

 Ústně – Kolik kusů zákusků by cukrářka připravila, kdyby dělala 9 druhů? 

o Násobky začínají vždy číslem 0. 

o cv. 3 – Kalkulačku použij až při kontrole. 😊 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 Zopakuj si slovíčka z lekce 11 

 Následující obrázek si překresli do AJ 
sešitu a napiš si k němu věty. 

 

The cat is on the table. 

The umbrella is in the box. 

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


 

 

 Open your Class Book at page 54. (Otevři si učebnici na straně 54.) 

o ‚Read and match.‘ (Přečti a přiřaď.) 

 What do you see there? (Co tam vidíš?) 

  There are three pictures. Picture A, picture B, and picture C. (Tam jsou 3 
obrázky. Obrázek A, obrázek B a obrázek C.) 

 There are also three children Sam, Jean and Kevin. (Jsou tam také 3 děti 
Sam, Jean a Kevin.) 

 Zjisti, kdo má jaký pokoj. Přečti si texty, přelož si je a přiřaď k nim obrázky. 
Přiřazení si můžeš zapsat do sešitu. 

o ‚Answer the questions.‘ (Odpověz na tyto otázky.) 

 Odpovědi napiš do sešitu.  

o Určitě ti může pomoct toto video. Paní učitelka na videu čte texty – větu po větě 
– a dává prostor, abys jí přečetl/a ty nahlas. Na videu s tebou paní učitelka celou 
stránku vyřeší. 
https://www.youtube.com/watch?v=lEfjusArdpI&t=227s 

https://www.youtube.com/watch?v=lEfjusArdpI&t=227s

