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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 

 Dnes se naučíme určovat u sloves mluvnickou kategorii s názvem ČAS. 

 Přečti si text a najdi všechna slovesa. 

Petr jde ráno do školy sám. Přemýšlí, co bude dělat odpoledne. Počítačový 
kroužek měl včera a fotbal hráli s kamarády předevčírem. Anička má dnes 
angličtinu, s tou tedy také nemůže počítat. 

Už ví! Po vyučování se zastaví u Aničky doma a vezme Rózinku do parku. 
Ta bude určitě běhat radostí sem a tam. Půjdou se také podívat k řece. 
Rózinka bude pozorovat divoké kachny a bude je prohánět, pokud vylezou 
na břeh. Možná zažijí i nějaké dobrodružství. Minule hledali jedné 
mamince ztraceného chlapečka a kdysi našli jednomu starému pánovi 
mobilní telefon, který mu vypadl z kapsy kabátu. 

o U sloves zkus poznat, zda se činnost děla v minulosti, děje se v přítomnosti, 
nebo se bude teprve dít v budoucnosti. 

 Tuto důležitou poučku si opiš do sešitu s velkým červeným vykřičníkem a barevně si ji 

vyznač – třeba vybarvením nebo ohraničením 😊 

 

 

MATEMATIKA   

 Opakovat sčítání a odčítání do 1000 

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

 Zopakuj si násobilku 😊 

 Pracovní sešit – str. 41 celá 

o cv. 1 – Nezapomeň na zápis, výpočet a odpověď 😊  

 

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


ANGLICKÝ JAZYK 

 Zopakuj si slovíčka z lekce 11 

 Ústně odpovídej celou větou na tyto otázky. (Př. Where is the cat? The cat is on the table.) 

Where is the dog? Where are the birds? Where is the ruler? Where are the books? 

  

 Open your Activity book at page 54. (Otevři si pracovní sešit na straně 54.) 

o Vyplň celou stránku. Obrázek si vybarvi. 😊 

 

PRVOUKA 

Základy lidské reprodukce – stránka učebnice - 64 - rozmnožování jako u jiných savců  

Zápisek: Živé organismy se rozmnožují, aby na světě nezanikl život. V těle matky dojde k 
oplodnění vajíčka spermií otce a plod se vyvíjí 9 měsíců.  

Zapamatovat si: mužské pohlavní buňky – spermie. Ženské pohlavní buňky – vajíčka. 


