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Materiály k samostudiu 

Úterý 5. 5. 2020 

Třída 3. A 

ČESKÝ JAZYK  

Pracovní sešit strana 68, celá strana. Ve cvičení 2 vyhledejte všechna podstatná 

jména a slovesa. 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA – ohebný slovní druh-SKLOŇUJÍ SE 

V podstatě nám říkají, jaké to podstatné jméno je (červený nos, krásná 

princezna). Ptáme se na ně: Jaký? Který? ČÍ? 

Přídavné jméno se zpravidla shoduje s rodem podstatného jména, které rozvíjí. 

Máme také přídavná jména PŘIVLASTŇOVACÍ- ta vyjadřují, komu následující 

podstatné jméno patří, ČÍ JE! 

Příklad: Otcovy boty, Nerudova ulice, myslivcův pes 

Svým tvarem přídavná jména mohou vyjadřovat: rod, číslo, pád.  

 

MATEMATIKA  

Pracovní sešit strana 12, dlouhý sloupec a cvičení 2, 3, a 4. 

Pracovní sešit strana 13, slovní úloha 2. 

 

 
 

ANGLICKÝ JAZYK 

Uč.: Klufová 
1. Zopakuj si slovíčka lekce 10 

       

2. Poslech a zpěv písně strana 49 učebnice .Písnička se jmenuje My mum’s jeep – Maminčin 
džíp/Džíp mé mamky (  viz stopa č. 27 ) 

3. Pracovní sešit strana 49 celá 

cv. 3 řešení: There´s a happy lion. There are three long snakes.There´s a sad hippo.There are four 
little  
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monkeys.There´s a big crocodile. 

cv. 4 děti si namalují obrázek svých zvířat a obrázek popíší 

 

Dobrovolný úkol: Zkuste vymyslet další 2 sloky k písni + vymyslete i  jaký zvuk budou zvířata vydávat. 

Např. There are five happy hippos in my mum´s jeep. The hippos say HUMP! 

 
 
Uč. Čečetková: 

Pracovní sešit strana 48 cvičení 2, tak jako v učebnici budete hledat a počítat daná zvířata. Po 

spočítání zapíšete celé věty (příklad: There is one elephant  nebo There are six snakes ….) (Je tu jeden 

slon nebo je tu šest hadů)  

Učebnice strana 49 – přečtete si a přeložíte písničku 

Písnička se jmenuje My mum’s jeep – Maminčin džíp nebo Džíp mé mamky  

Pamatujete si, co znamenají slovíčka jako fat, big, long, little, hungry ? (tlustý, velký, dlouhý, malý, 

hladový)  

V písničce můžeme najít  fráze jako: the lion says, roar, nebo the snake says hiss – vyjadřuje to, co 

zvířata říkají ( lev dělá řev , hadi dělají ss – syčení)  

(Příklad- první odstavec)  

V džípu mé mamky je velký tlustý lev. 

Lev dělá ‚Řev 

 A klakson dělá PÍP, PÍP, PÍP.  

Klakson dělá PÍP, PÍP, PÍP 

 


