
Materiály k samostudiu 

Středa 22. 4. 2020 

Třída 3. F 

ČESKÝ JAZYK  

Písanka s.  17 celá – Ekokoutek na téma papír. 

Nová látka – zájmena 

Ve videu na youtube pan učitel pěkně vysvětluje zájmena (uvádí i jejich kategorie, to my sice 

letos potřebovat nebudeme, ale je pěkně ukázáno, co vše do zájmen patří). Určitě by se děti 

měly na toto video kouknout, aby pochopily, co to zájmena jsou. 

https://www.youtube.com/watch?v=hciGah81TxM 

 

ČTENÍ 

 Čítanka s. 115 – 117 „Jak jsme zasadili první kytku“ – hlasité a tiché čtení  

 

MATEMATIKA   

Pracovní sešit s. 24 cv. 3 – zapsat a vypočítat příklady. Vždy číslo ze středu květiny a k tomu 

přičíst jedno z okvětního lístku. 

Pracovní sešit s. 24 cv. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hciGah81TxM


 

 

 

 

 

VYJMENOVANÁ SLOVA - souhrnné opakování 

          

1. Doplň v-ý /i-í 

letiště v Praze Ruz __ ni, pob __vat venku, hlas__ tá hudba,  v__ kácený 

les, m__ čka na nádobí, tupá p __lka, s__ čící  had, m__ ska na kompot, 

s__chravý  podzim,  nab__ tá puška, zuřivý b__ k, mlsný jaz__ ček, b __lé auto, 

pl__šový koberec, hle __mýždí tempo                                                                            

 

2. Silně vytištěná spojení bezchybně přepiš. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

                                                             

3. Napiš slova opačného významu. 

daleko  _______________________          nízký _________________________ 

šetřit _________________________         západ ________________________ 

vařený  _______________________         dnes _________________________ 

léto  __________________________        vchod ________________________ 

černá  ________________________         tykat __________________________ 

                                                                         
 

4. Doplň vhodné slovo:  

Jana ________________  domácí úkol.         a) odbila      b) odbyla      c) odbyl 

_____________ vesnice je velmi malebná.   a) Blýská      b)  Blíská      c) Blízká 



Odpoledne budeme _______    okna.            a) mýt           b) mít           c)  umýt 

Včely seberou mnoho _________.                 a) pilu           b) pylu          c) píle 

Na hladině se udělal _________ .                   a) víra           b) výr             c) vír 

                                                                                                                              
 

5. Daná slova rozděl na vyjmenovaná, nebo příbuzná. 

Přežvykovat, bývalý, vysoký, polykat, smyčec, jazykový, chmýří, sypat, pytlačit, 

obyčej              

            VYJMENOVANÁ SLOVA                                PŘÍBUZNÁ SLOVA 

________________________________                                     

__________________________________ 

________________________________               

__________________________________ 

________________________________               

__________________________________ 

________________________________               

__________________________________ 

________________________________               

__________________________________ 

________________________________              

__________________________________ 

                                                                                                                                        

                                                                                                         

                                                                    

 


