
Domácí vzdělávání – 3. A / Mgr. Pavelková 

Týden 23. 3. – 27. 3. 2020: 

ČESKÝ JAZYK: 

 Podstatná jména, jednotné a množné číslo, str. 60 cv. 4,5,6 

 Podstatná jm. opakování str. 61, pádové otázky, pád, číslo, rod str. 61 cv. 1,2 

 Opakuje vyjmenovaná slova, říká zpaměti 
     Čte čítanku a vybranou četbu 

 

MATEMATIKA: 

 Násobení 10 a 100, str. 9 cv. 1 

 Násobení násobků 10 jednomístným číslem str. 9 cv. 1,2; str. 10 cv. 3,4,5,6 
str. 11 cv. 1,2 

 Opakuje malou násobilku 
 

PRVOUKA: 

Hospodaříme s penězi, lidské tělo 

 

ANGLICKÝ JAZYK: 

Žáci 3. – 5. ročníku procvičují průběžně v souladu s učivem v učebnici a 

pracovním sešitě. Prosím uvědomte si, že žáci mají 3hodiny týdně, 1 lekci se 

učíme a procvičujeme cca 2 týdny, podle náročnosti učiva. Slovní zásobu 

procvičujte denně.  

Sloveso „to be“ – být ve všech osobách.  

I am – já jsem  We are – my jsme  

You are – ty jsi  You are – vy  jste 

He is – on je  They are – oni jsou 

She is – ona je 
It is – ono je 

 



Otázky? 

How old are you?  Jak jsi starý? 
Where are you from?  Odkud jsi? 

What´s your name?  Jak se jmenuješ? 

What´s your surname? Jaké je tvé příjmení? 
What time is it?   Kolik je hodin? 

What´s your adress?  Jaká je tvá adresa? 

 
I am (tvoje jméno). – Já jsem (tvoje jméno). 

I am ten. – Je mi 10.  

I am from the Czech republic. – Já jsem z České republiky.  
I am Czech. – Já jsem Čech.  

My name is (tvoje jméno). – Moje jméno je (tvoje jméno). 

My surname is (tvoje přijímení). – Moje přijímení je ……………… 
 

Sloveso „mít“ ve všech osobách. 

 
I have got – já mám   We have got – my máme 

 

You have got – ty máš  You have got – vy máte 
 

He has got – on má   They have got – oni mají 

She has got – ona má 
It has got – ono má 

 

I have got brother. – Já mám bratra. 
I have got sister. – Já mám sestru.  

 

Přivlastňovací zájmena. 

 

My – můj, moje     Its – onoho 
Your – tvůj, tvoje i váš, vaše   Their – jejich 

Her – její      Our – naše 

His – jeho 
 

 

Abeceda.  

- hláskuje své jméno 

 

Číslovky 0 - 12. 

3. ročník 0-12 



 

Barvy. 

 

Měsíce v roce. 

 

Dny v týdnu. 

 

Čas. 

- Upřednostňuji užívání digitálního času tj. číslovky do 100 

 

Roční období. 

 

Oblečení. 

 

Ovoce a zelenina. 

 

Jídlo 

 

Slovní zásoba: 

 

UNIT 19 – LEKCE 19 

English výslovnost Czech 
Get up. /get ap/ Vstávej. 

Go to bed. /gəu tu bed/ Jdi spát/do postele. 

He is wearing ... /hi:z weəriƞ/ On má na sobě... 
in the evening /in ði i:vniƞ/ večer 

in the morning /in ðe ´mo:niƞ/ ráno 
jeans /dži:nz/ džíny 

Put on ... /put on/ Oblékni si ... 
She is wearing ... /ši:z weəriƞ/ Ona má na sobě 

shoes /šu:z/ boty 
socks /soks/ ponožky 

Take off... /teik əf/ Svlékni si ... 
these  /ði:z/ tyto 

These jeans are ... / ði:z dži:nz a:(r)/ Tyto džíny jsou... 
tights /taits/ punčocháče 

trousers /´trauzəz/ kalhoty 

   
 



LOGOPEDIE: 

 dle logopedického plánu, viz sešit na logopedii 

Veškeré učivo může procvičovat v odkazu níže /tablet, pc/: 
https://skolakov.eu/ http://www.rysava.websnadno.cz/ 
 

https://skolakov.eu/
http://www.rysava.websnadno.cz/

