
Materiály k samostudiu 

Pátek 17. 4. 2020 

Třída 3. D 

ČESKÝ JAZYK 

 Opakovat vyjmenovaná slova B, L, M, P, S, V, Z  

 Opakovat určování rodů podstatných jmen 

 Určování rodu můžeš procvičovat i na tomto odkazu 😊 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-podstatna-jmena-rody 

 Diktát do sešitu z PS – 14/4 

Pelyněk nasbíráme do košíku. Mech je hebký jako plyš. Mlynář Libor dnes 
bude mlít mouku. Nad mýtinou poletuje chmýří pampelišek. Naše kotě se 
jmenuje Bystroočko. 

 Čtení vlastní knihy – alespoň 1 stránku nahlas 

MATEMATIKA   

 Pracovní sešit – str. 15 celá 

o cv. 1, 3 – Nezapomeň na zápis, výpočet, kontrolu a odpověď 😊 

o cv. 2 – Opravovat můžeš klidně červenou pastelkou. Je potřeba všechny 

příklady zpaměti přepočítat. Známku nechám na tobě 😊 

o cv. 3 – Počítej zpaměti, kontrolu proveď pod tabulku. 

o cv. 4 – Pod inkoustem jsou schované číslice, doplň je, aby byly výpočty správně. 

o sloupeček – „Číslo 96 je součtem čísel 70 a 26“ Doplň zbylé rozklady. 

ANGLICKÝ JAZYK 

 Zopakuj si slovíčka z lekce 10 

 Ústně – Připomeň si, jaké zvuky vydávají tyto zvířátka. 

 Vazba „There is“ se v mluveném projevu používá jako „There’s“ (ve výslovnosti 

neslyšíme písmenko i 😊) 

 Napiš si do sešitu nebo na volný papír lion, snake, monkey, crocodile. Poslechni si 
písničku a zjisti, kolik tam je jednotlivých druhů zvířat a číslo si zapiš.  

(Př. lion 6, snake 4, …)  

 Učebnice – str. 49 

o Pohledem na obrázek si zkontroluj své odpovědi ohledně počtu zvířátek. 

o Ústně 

 Kde jsou zvířata? 

 jeep = džíp 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-podstatna-jmena-rody


 Viděl/a jsi někdy džíp v televizi v programech o Africe nebo ve filmu? 

  Has your dad/mum got a jeep?    (Má tvůj táta/mamka džíp?) 

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

o Poslechni si znovu písničku a v textu hledej slova, která jsou použití k popisu lva, 
hadů, opic a krokodýlů.  

o Ústně  

 Vzpomeň si, co znamenají slovíčka big, fat, long, little, hungry 

 Co podle tebe znamená slovo Ssshhh? 

 Věty typu The lion says ‚ROAR!‘ a The snakes say ‚HISS!‘ popisují, co 
zvířata říkají (say = říkat), tedy jaký zvuk daná zvířata vydávají neboli „Lev 
dělá ‚řev‘“ a „Hadi dělají ‚Sss! / syčení.‘“ 

o Text písničky si přečti a přelož. 

V džípu mé mamky je velký tlustý lev. V džípu mé mamky jsou dva dlouzí hadi.  …atd. 
Lev dělá ‚Řev‘. Hadi dělají Ssss. 
A klakson dělá PÍP, PÍP, PÍP. Lev dělá ‚Řev‘. 
Klakson dělá PÍP, PÍP, PÍP. A klakson dělá PÍP, PÍP, PÍP. 
 Klakson dělá PÍP, PÍP, PÍP. 

o Písničku si zazpívej i ve formě karaoke. 

 Slovníček: 

There’s … – Tam je … hiss – syčet sh! – pšt! 

jeep – džíp oo – zvuk, který dělají opice but – ale 

The horn says … - Klakson říká … snap – chňapat 

roar – řvát beep – zvuk klaksonu 

 


