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Materiály k samostudiu 

Čtvrtek 23. 4. 2020 

Třída 3. A 

ČESKÝ JAZYK 

Písanka strana 20 celá, zavzpomínáte na Velikonoce. 

Čítanka strana 130 celá. 

Čítanka strana 131- 132 + úkol č.2 pod textem úryvku. 

Pracovní sešit strana 66, Pohádka o Budulínkovi 

Všechna doplněná y barevně zvýrazníte. Vyhledáte a označíte všechna 

podstatná jména. 

 

 

MATEMATIKA  

Kontrola slovní úlohy – středa 22.4. 

Peněženka pro tatínka stála 105 Kč. Ze 300 Kč dětem zbylo 40 Kč. Věřím, že 

výsledky máte správné. Napište si velkou 1. 

No a co váš důvtip? 

1. KOZA 

2. RYB je více, písek je pod mořem 

3. VRABEC neudělá žádné kroky – skáče 

4. OSMIČKA a NULA 

Pracovní sešit strana 8 – celá, strana 9, cvičení 1, 2 a 3 

Ve cvičení 3 nakreslete 2 obrázky souměrné podle osy. Osová souměrnost je 

vlastně zobrazení nějakého bodu podle osy. Osově souměrné útvary mají 

alespoň jednu osu souměrnosti. Původní bod má od osy stejnou vzdálenost 

jako jeho obraz. Zkuste odhadnout co kolem vás má nebo nemá osovou 

souměrnost. Nemusí to být jen předměty, tvary, ale třeba i přírodniny, 
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písmena. Některá písmena jsou souměrná podle vodorovné osy, některá podle 

svislé osy, ale třeba písmeno O je souměrné podle vodorovné i svislé osy. 

Do školního sešitu si napište (barevně) -tato tiskací písmena: A, O, T, L, R, C 

Která písmena nejsou osově souměrná? Křížkem označte. 

Třeba takový KRUH má nekonečně mnoho os souměrnosti, je to každá přímka 

procházející jeho středem. 

Osovou souměrnost si můžete představit, pokud namalujete obrázek na jednu 

polovinu papíru a potom papír přehnete a obrázek se na druhou stranu otiskne. 

K prozkoumání os souměrnosti můžete použít třeba i papírový kapesníček a 

překládat ho, aby se jeho části překrývaly. Vzpomeňte si na stříhání třeba 

srdíčka (stačí nakreslit jen jednu stranu na přehnutý papír.) 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Skupina – paní uč. Klufová 

1. Učebnice strana 46 

Review C – Opakování lekcí 7-9 ( poslech č. 22 ) 

a. ‚Listen and number‘ (Poslouchej a očísluj) 

i. Do sešitu si napiš čísla 1 až 5 a podle nahrávky k nim přiřaď písmenko.  

b. ‚Read and choose‘ (Přečti a vyber) 

i. Do sešitu si napiš čísla 1 až 4 a po přečtení jednotlivých textů k nim 
přiřaď odpovídající obrázek. 

Řešení: A :1d,2c,3a,4e,5b 

B. 1b,2c,3a,4b 

 

2. Pracovní sešit strana 47 celá 

Správné řešení: 

3.  Whose pizza is this? 

 You’ve got two legs. 

 I don’t like bananas. 

 Do you like chicken? 

 Have you got a red hat? 

Quiz time: 

A salad shoes 
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 leg ice cream 

 skirt face/head 

 chocolate cereal 

 jacket arm 

B 

 1,2,3 různé odpovědi 

4. No, it hasn´t.  

5. It´s Kat´s T-shirt. 

 

 
 
Skupina – paní uč. Čečetková 

V pracovním sešitě budeme dnes pracovat na straně 45 cvičení 8 – dokážete rozluštit hádanku? 

Do sešitu napište pár vět ( cca 5 vět) o sobě – co Vám chutná, co rádi snídáte, obědváte, co nemáte 

rádi … - i like ( mám rád) i don´t like ( nemám rád) my favourite lunch is ( můj oblíbený oběd je )  

Správné řešení cvičení 8: 

1. I like pizza  

2. Fish and chips please 

3. I´m hungry 

Jak napsat pár vět o sobě:  

Příklad:  

I like pizza. I don´t like apples. My favourite lunch is salad. My favourite dinnes is pizza. … 

Překlad: Mám rád pizzu. Nemám rád jablka. Můj oblíbený oběd je salát. Moje oblíbená večeře je 

pizza.  

 
 
 


