
1 

 

Materiály k samostudiu 

Čtvrtek 21. 5. 2020 

Třída 3. A 

ČESKÝ JAZYK 
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SPOJKY 
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Neohebný slovní druh, spojují slova nebo věty. 

Čárku NEPÍŠEME před SPOJKY SOUŘADÍCÍ – jsou-li v poměru slučovacím. 

(a, i, ani, nebo) Příklad: Zůstanu doma a budu se učit. Nepřijela babička a děda. 

Na dovolené jsme se koupali nebo chodili do lesa. 

SPOJKY: a, i, ani, nebo, anebo, či, ale, avšak, však, nýbrž, leč, naopak, jenže, 

jenomže, a přece, ovšem, aby, protože, jestliže, kdyby… 

 

 

MATEMATIKA  

Pracovní sešit strana 27, cvičení 1, 2, 3 a dlouhý sloupec 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Skupina – paní uč. Klufová 

1. Zopakuj si slovíčka 11. lekce. 

 

2. Učebnice strana 52 – ústně. Říkej 
věty , co vidíš na obrázku jedna a na obrázku dva. 
 

Obrázek 1 např. : There is an aeroplane. There is a book. There is a 
poster. Atd. 
Obrázek 2 např. : There is a quitar. There is a radio. There is a table. 
 
Zkus najít a pojmenovat co nejvíce věcí ! 
 

3. Napiš do sešitu alespoň 5 vět, co máš 
ty ve svém pokojíčku.  

 
 
Skupina – paní uč. Čečetková 

Učebnice strana 53  

Máme zde vyobrazený pokoj Kat. Budeme dnes počítat různá zařízení. Např. Computer ( počítač) CD 

player ( cd přehrávač) TV ( televize) Telephone ( telefon) Computer game (počítačová hra) video 

recorder (video nahrávač ) video ( video)  
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Překlad dialogu na straně 53, poté hledejte a počítejte ostatní zařízení  

How many computers are there in your room Kat?  (Kolik počítačů je v tvém pokoji Kat)  

Let´s see. One, two, three, four… there are four computers.  (Uvidíme, jeden, dva, tři, čtyři… Jsou tu 4 

počítače)  

No, KAT!There are five computers (Ne, kat je tu 5 počítačů) 

What´s this ? (Co to je) It´s my new computer ( to je můj nový počítač) Hello ( ahoj)  

Pracovní sešit  strana 52 – cvičení 2  

Broučci se ptají  Vás, odpovídáte yes, there is  ( ano, je tu)  nebo no, there isn´t ( ne, není tu)  

1. Je v tvém pokoji plakát? 

2. Je v tvém pokoji letoun? 

3. Jsou v tvém pokoji klávesy? 

4. Je v tvém pokoji panenka? 

5. Je v tvém pokoji rádio? 

6. Je v tvém pokoji míč?  

 

 
 
 


