
Materiály k samostudiu 

Úterý 31. 3. 2020 

Třída 3. D 

Prosím o zaslání zpracovaných domácích úkolů za předešlé tři týdny na e-mail: strakova.perina@seznam.cz. Domácí úkoly 

zkontroluji, případné chyby opravím a pošlu Vám je zpět. Zpracované domácí úkoly mi posílejte naskenované nebo 

nafocené. Fotografie nemusí být tak kvalitní, proto Vám doporučuji si do telefonu instalovat aplikace, které sken obsahují 

a vytváří z toho soubor pdf. Takovými aplikacemi může být Adobe Scan, CamScanner, Scanner App to PDF, apod. 

Zpracované domácí úkoly mi zasílejte prosím vždy do neděle daného týdne. 

ČESKÝ  JAZYK 

 opakovat vyjmenovaná slova B, L, M, P, S, V  

 Procvičování předpon VY-, VÝ- https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-predpona-vy-2-
uroven/955 

 Pracovní sešit – str. 27, cv. 3, 4 

o Ve cvičení 4 se snaž ve větách použít slovo, které obsahuje VI / VÍ / VY / VÝ  

 

MATEMATIKA   

 ústně – Jaké jednotky délky už znáš? V jakých jednotkách délky umíš sám měřit? 

 Pracovní sešit – strana 4 celá 

o cv. 1, 2 – Převody jednotek – Nezapomeň psát do všech výpočtů i jednotky (cm, dm, m) 

o cv. 4 – U slovní úlohy nezapomeň na zápis, výpočet, odpověď 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

 Zopakovat si slovíčka ze slovníčku (Lekce 9) 

 Učebnice – str. 44 

o Ústně – O čem tato stránka bude? Co by mohlo znamenat Sports Star? 

o Jedná se o rozhovor se sportovními hvězdami o jejich jídelníčku. Jak se jmenují ty 
sportovní hvězdy, kterých se ptají? Jsou to muži nebo ženy? - ústně 

o Do sešitu si přepiš tabulku z této stránky. Přečti si text a tabulku v sešitě doplň. Text si 
přelož. 

Ahoj Marie. Co máš ráda k snídani? Co máš rád k snídani, Arnolde? 
Mám ráda cereálie. Mám rád vajíčka. 
Co máš ráda k obědu? Kolik vajíček? 
Mám ráda salát. Devět nebo deset. 
Salát a pizzu? Co máš rád k obědu? 
Ne. Nemám ráda pizzu. K obědu mám rád pizzu. 
Co máš ráda k večeři? A salát? 
Má oblíbená večeře je ryba a zelenina. Ne, nemám rád salát. 
Máš ráda hranolky? Co máš rád k večeři? 
Ne, nemám. Mám ráda brambory. Burgery – hodně burgerů! 
 
 
 
 

mailto:strakova.perina@seznam.cz
https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-predpona-vy-2-uroven/955
https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-predpona-vy-2-uroven/955


 Slovníček: 

breakfast – snídaně What do you like for (breakfast)? - 

lunch – oběd  Co máš rád k (snídani)? 

dinner – večeře / hlavní jídlo dne Sports Star – sportovní hvězda  

cereal – cereálie food – jídlo 

burger – burger Do you like this? – Líbí se ti/Máš rád toto? 

egg(s) – vajíčko(a) How many..? – Kolik ..? 

 lots of – hodně 

PRVOUKA 

dodělat ekosystémy – Ekosystém na poli – stránka učebnice - 48-49 - podívat se na 
obrázky živočichů a rostlin a rozpoznat je 

 


