
Materiály k samostudiu 

Pátek 5. 6. 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, osob a časů u sloves 

 Přečti si text a najdi slovesa. 

Luisa [čti: lujza] vaří 

Luisa si uvázala maminčinu zástěru a pobíhá mezi sporákem a stolem, kde 

leží otevřená kuchařská kniha.  

Děvčátko se hrabe v zásuvkách, leze na židle, otvírá všechny krabičky a 

nádobky, dívá se upřeně na hodiny na stěně, seskočí z židle, popadne 

vidličku, nadzvedne pokličku, spálí si prsty, vyjekne, píchá vidličkou do 

masa. 

Co to chtěla právě hledat? Ach tak – muškátový oříšek a struhadlo! A za půl 

hodiny už přijde maminka! 

o Proč Luisa spěchala? 

o Všimni si, která slovesa si Anička podtrhla. Čím jsou zvláštní? 

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

vyznač – třeba vybarvením nebo ohraničením 😊 

 

 Pracovní sešit – str. 35 (část „5. ZVRATNÁ SLOVESA“) 

 Písanka – str. 19 

 

MATEMATIKA   

 Opakovat sčítání a odčítání do 1000 

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

 Zopakuj si násobilku 😊 

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10 

 

https://skolakov.eu/matematika-3-trida
https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10


 Pracovní sešit – str. 49 celá 

o cv. 1 – Všechny body na polopřímce musí být pojmenované. 

o cv. 2 – Všimni si názvů zadaných úseček, nemají některý z bodů společný? 
Narýsuj si polopřímku, vyznač bod A a pak vynášej ostatní body (úsečky). 

o cv. 5 – Polopřímka PR má počátek v bodě P, prochází bodem R a pokračuje do 
nekonečna.  

 Minutovky – str. 6 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 Zopakuj si slovíčka z celé učebnice. 

 Znovu si přečti příběh v učebnici na stranách 56 a 57. Dbej na správnou výslovnost. 

 Open your Activity Book at pages 56 and 57. Fill the pages. 

o Příběh vybarvi. 1d, 2b, 3f, 4a, 5c, 6e, 7j, 8g, 9i, 10l, 11h, 12k 


