
Materiály k samostudiu 

Úterý 9. 6. 2020 

Třída 3. D 

ČESKÝ JAZYK 

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

 Opakovat určování rodů, čísel a pádů u podstatných jmen 

 Opakovat slovní druhy 

 Opakovat určování čísel, osob a časů u sloves 

 Opakovat, co je to infinitiv a zvratné sloveso 

 Pracovní sešit – str. 36 

o cv. 3 a) – Napiš do sešitu. 

o cv. 4 – Slovesa a určení osoby, čísla a času napiš do sešitu. 

o cv. 5 – Diktát si přečti a zdůvodni si pravopis. V diktátu podtrhni podstatná 
jména rovnou linkou a slovesa vlnovkou.  

 

MATEMATIKA   

 Opakovat sčítání a odčítání do 1000 

https://skolakov.eu/matematika-3-trida 

 Zopakuj si násobilku 😊 

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10 

 Pracovní sešit – str. 51 celá 

o Obvod trojúhelníku, co si pod tímto pojmem představit? 
 Představ si, že jdeš. Dvakrát změníš směr, a nakonec dojdeš do místa, 

odkud jsi vycházel. Tvá cesta má teď tvar trojúhelníku. Délku cesty, 

kterou jsi právě ušel/ušla je rovna obvodu trojúhelníku. 
o cv. 4 – Načrtni si, jak by takový pozemek vypadal. Vyznač si i branku. Je 

potřeba na místě branky použít pletivo? Pokud ne, tak šířku branky od obvodu 

pozemku odečti. 
o Na zvláštní papír narýsuj další 3 různé trojúhelníky a u každého spočítej jejich 

obvod. 
 Minutovky – str. 14 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 Zopakuj si slovíčka z celé učebnice. 

 Znovu si přečti příběh v učebnici na stranách 56 a 57. Dbej na správnou výslovnost. 

https://skolakov.eu/matematika-3-trida
https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10


 Fill these worksheets. 

https://www.liveworksheets.com/hg504661uf 

https://www.liveworksheets.com/ko405695yn 

 

PRVOUKA 

Církev  

Výraz církev výlučně přísluší náboženskému společenství křesťanskému všech, kdo se ke 
Kristu jako svému Pánu hlásí. „Shromáždění“, „obec“, „církev“ se nesmí navzájem vylučovat, 
ale je zapotřebí je vidět ve vzájemné souvislosti. 

Historie církve: Církev prvotně nebyla založena jako organizace, ačkoli ji první křesťané 
chápali velmi konkrétně. Ježíš, zakladatel církve, ji přirovnává spíše k domu nebo stádu. 
Tento fakt zcela jasně vyjadřuje, že církev jako dům musí stát na pevném základě a k vedení 
stáda je nutná autorita pastýře. Sám vyvolil dvanáct učedníků, svěřil jim zvláštní 
odpovědnost a ustanovil Petra za prvního pastýře svého stáda. Kristus zamýšlel, aby tato 
jeho církev byla dějinným a viditelným společenstvím. Ježíš své učedníky nejen učil, ale také s 
nimi žil v úzkém společenství. Apoštol Pavel vidí společenství věřících jako tělo, ve kterém je 
Kristus hlavou a věřící jednotlivé údy.  

Církev se skrze misii postupně šířila do okolního známého světa. Velkým centrem raného 
křesťanství se stal Řím. 

Církev byla již od počátku ohrožována zvenčí (pronásledování křesťanů) i vnitřně (vnitřní 
rozkoly). Velké pronásledování se odehrávalo v Římské říši. První velké pronásledování 
Neronovo v letech 54–58 bylo násilím brutálního tyrana. Od roku 100 do roku 311 bylo 
křesťanství považováno za zvláštní náboženství, ale římský stát jej pronásledoval jako 
nepřátelské k státu i k lidem. Obrat nastal až za císaře Konstantina, který přijal křesťanství a 
od roku 312 se k němu důsledně hlásil. 

Základní členění církví: Anglikánská, Luteránská, Římskokatolická, Pravoslavná apod. 

Úkoly: Kdo je současným papežem římskokatolické církve? Kde sídlí Římskokatolická církev? 
V jakém státě? Znáte desatero? A modlitby? – popovídejte si s rodiči.  

https://www.liveworksheets.com/hg504661uf
https://www.liveworksheets.com/ko405695yn

