
Materiály k samostudiu 

Středa 10. 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 

 Diktát: (z PS 36/5) 

Bydlíme v malé vísce. Kůň se staví na zadní nohy. Pavlíně se líbí Jakub. 
Umíš rychle běhat? Potápím se v bazénu. Miminko spí. Pomoz mi. Přes 
cestu se plazí slepýš. Náš David pořád zlobí. Zmýlil jsem se. Les šumí. 

 

MATEMATIKA   

 Zopakuj si násobilku 😊 

 Dělení se zbytkem. Pomůže ti číselná osa. (Je přiložená do tohoto souboru.) 

o V této části matematiky se naučíme dělit taková čísla, která nejsou násobkem 
daného dělitele. 

o Je důležité vždy najít nejbližší menší násobek jednotlivých dělitelů. 

o Např.: 7 : 2 = 3 (zb. 1) 

protože    3 x 2 = 6   a   6 + 1 = 7 

 V násobcích čísla 2 je k číslu 7 nejbližší menší násobek číslo 6. Šest 
děleno dvěma se rovná 3. A zbude nám jednička, tu zapíšeme jako 
zbytek do závorky. 

 Zbytek musí být vždy menší než samotný dělenec (číslo, kterým 
dělíme). 

 



It’s summer time. 

Give a big cheer. 

Have a great time. 

See you next year! 

Goodbye, girls! 

Teacher, too. 

Goodbye, boys! 

Goodbye all of you. 

Goodbye form Jet,  

From Nick and Kat. 

Goodbye from Spike. 

But don’t be sad. 

Come here, children. 

Come and look! 

We’re at the end 

Of your English book. 

English lessons 

Are great fun. 

But we like beaches. 

And we like sun! 

 

 Pracovní sešit – str. 52 celá 

o cv. 1 – Vem si 5 pastelek a postupně rozděluj dětem po jednom balónku. 
Každá barva je jedno dítě. Všechny děti musí mít stejný počet balonků. 

o cv. 3 – Kontrolu proveď pod každý příklad.  

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 Zopakuj si slovíčka z celé učebnice. 

 Open your Class Book at page 58. 

o Jedná se o písničku z nejnovějšího CD Superstars. O čem asi je? 

o Písničku si přehraj, přelož a zazpívej. 

o Až ji budeš umět, zazpívej si ji i v karaoke verzi. 

 Close your Class Book. 

o Broučci se loučit nechtějí, a proto přeházeli sloky písně, dokážeš je zpaměti 
poskládat do správného pořadí? 

 

 

 

 

 

 Slovníček:  Hooray! – Hurá! 

children – děti beaches – pláže Give a big cheer. – Pořádně povzbuzujte. 

the end – konec sun – slunce Have a great time. – Měj/te se krásně. 

fun – zábava, legrace It’s summer time. – Je léto. See you nex year! – Příští rok na shledanou. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


