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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, osob a časů u sloves 

 Opakovat, co je to infinitiv a zvratné sloveso 

 Opakovat, jak poznáme větu jednoduchou 

 Opakovat, co je to základní skladební dvojice 

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

vyznač – třeba vybarvením nebo ohraničením 😊 

 

 Pracovní sešit – str. 39, 40 - část „3. Souvětí“ 

 Písanka – str. 24, 25 

 

MATEMATIKA   

 Zopakuj si násobilku 😊 

 Pracovní list – Dělení se zbytkem čísly 5-10 (Je přiložen v tomto souboru) 

o U každého cvičení vypočítej část A – zbytek si můžeš vypočítat dobrovolně nebo 

ti může posloužit k procvičení. 😊 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 Zopakuj si slovíčka z celé učebnice. 

 Dnes se budeme bavit o cestování. Znáte i jiné jazyky než český a anglický jazyk? Kde se 
s nimi můžete setkat? Umíte říct „dobrý den“ i v jiném cizím jazyce? 

 Prohlédni si mapu Evropy.  



 

 Najdeš na ni vlastní zemi? Najděte na mapě Slovensko, Rakousko, Německo a Polsko. 
Nakonec najdi Velkou Británii, čím se liší od ostatních jmenovaných států? Říkej nahlas 
anglické názvy těchto států. 

 Jaké je hlavní město České republiky? 

o Yes, Prague. Our capital city is Prague. (Druhou větu přečti nahlas anglicky.) 

 Jaké je hlavní město Velké Británie? Najdi ho na mapě a řekni ho anglicky. 

 Open your Activity Book at pages 62 and 63. Fill these pages. 

 Konverzace – role-play 

o Vyber si jeden z charakterů a pak proveď rozhovor ve dvojici. Zjisti, jak se jmenuje 
tvůj partner a odkud je. Rozhovor procvič i s jinými charaktery. 

o Vzor rozhovoru: (Vynechaná slova doplníš podle vybraných charakterů) 

A: Hello, my name’s __________. What’s your name? 

B: My name’s _______________. Where are you from? 

A: I’m from _________________. And you? 

B: I’m from _________________. 

 Charaktery na výběr: 

Dieter, Germany Tereza, Czech Republic Johanna, Germany Maryla, Poland 

Helmut, Austria Simon, Great Britain Lidia, Poland Timea, Slovakia 

Janka, Slovakia George, Great Britain Juraj, Slovakia Adrián, Slovakia 

Dorota, Poland Anička, Czech Republic Erna, Germany Florian, Austria 


