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Materiály k samostudiu 

Středa 22. 4. 2020 

Třída 3. A 

ČESKÝ JAZYK 

Žádná moc nezdolá národ vzdělaný, statečný a ušlechtilý – i kdyby se s celým 

peklem spolčila. (K. H Borovský)     ZVLÁDNEME TO! 
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Podstatná jména mají zpravidla číslo jednotné a číslo množné. Napište do 

školního sešitu tato podstatná jména v množném čísle: VZOR: špaček – špačci 

Vlaštovka, hroch, srnec, ostříž, myš, netopýr, ježek, bažant, moucha, 
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 brambor, rohlík, ořech, sýr, houska, čokoláda, uzenina, kobliha 

Které slovo je významem nadřazené slovům uvedeným v prvním řádku? 

Zkuste tvořit krátké věty a užijte v nich uvedená slova jednou v jednotném čísle 

a jednou v množném čísle. Dvě věty napište do školního sešitu. 

Podstatná jména vyjadřují rod mužský, ženský a střední. TEN, TA, TO 

Pozor u rodu mužského! Zde ještě určujeme rod ŽIVOTNÝ a rod NEŽIVOTNÝ 

TEN KLUK – číslo jednotné (TI KLUCI – číslo množné), rod mužský, životný 

TEN POČÍTAČ – číslo jednotné (TY POČÍTAČE - číslo množné), rod mužský, 

neživotný 

Životnost určujeme pouze u podstatných jmen rodu mužského. Má význam pro 

určování VZORU podstatných jmen. 

NAUČIT ZPAMĚTI – bude se určitě hodit! 

Pán si myslel, že je pravý muž, když postavil hrad, který nedobude žádný stroj. 

Jeho počínání přihlíželi s úsměvem předseda a soudce. 

Vzpomeňte si na naši třídu. Máme v ní různé předměty. Řekněte si, jestli 

podstatná jména, která je označují, jsou rodu mužského, ženského nebo 

středního. 

 

MATEMATIKA 

Vypočítejte slovní úlohu, zápis napište do školního sešitu. 

Děti koupily tatínkovi kravatu za 155 Kč a peněženku, která byla o 55 Kč levnější 

než kravata. Kolik stála peněženka pro tatínka? Kolik korun dětem zůstalo ze 

300 Kč, které měly na nákup? 

Teď vyzkoušíte svůj důvtip na hádankách. Může se stát, že třeba všechno 

nebudete vědět hned! NEZOUFEJTE!!! Všemu se člověk musí učit, i důvtipu. 

1. Kdo na světě říká, že je všechno jeho? 

2. Čeho je víc v moři, písku nebo ryb? 

3. Kolik udělá vrabec kroků za 100 roků? 

4. Která číslice se čte stejně, i když ji převrátíme? 
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Sčítání a odčítání do 1000 bez přechodu přes 100 

 
Pracovní sešit strana 7, cvičení 1, 2, 3, a 4 
 
 

PRVOUKA 

Části kvetoucích rostlin 

Vzpomeňte si, které kvetoucí stromy a keře už znáte? 

Základní části kvetoucích rostlin jsou: kořen, stonek, list a květ. Z květu se vyvíjí 

plod. 

KOŘEN – podzemní část rostlin, upevňuje rostlinu v půdě, ze které přijímá vodu. 

Ve vodě jsou rozpuštěné látky z půdy (ŽIVINY). 

Kořeny mají odlišné tvary i velikost. Zpravidla se větví. 

Tento text si napište do sešitu prvouky. Z učebnice prvouky na straně 50 si do 

sešitu nakreslete obrázek, který popisuje části kvetoucích rostlin. 

 

 

 


