
Třída: 3.A 

Vyučující: Mgr. Alena Pišanová 

Období: 27.4.-10.5. 

 
Český jazyk-učebnice str.59/cv.1 ústně 
                      učebnice str.59/nahoře modrý rámeček si zapsat do školního sešitu jako další 

hodinu,nadpis zájmena 
                      učebnice str.59/cv.2 a 3 do cvičného sešitu 
                      velký pracovní sešit str.7 
                      pracovní list 
                      stále si procvičovat diktáty a pády 
 
  
Matematika-učebnice 3 str.3,4,5 vyplnit 
                       vybrat si z těchto tří stránek 3 slovní úlohy a zapsat je do cvičného 

sešitu(zápis,výpočet,odpověď) 
                       pracovní list 
 

Prvouka-uč.str.58-59 přečíst 
                zapsat si-nadpis:Stavba těla živočichů 
                                              Obratlovci  
                                              a napsat vždy první hlavní větu u ryb,obojživelníků,plazů,ptáků a 

savců+obrázek 
                pracovní sešit str.47 a 48 
 
  
Čtení-stále si číst ve vlastních knížkách+další 1 kniha do čtenářského deníku 
 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGLIČTINA 

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

e-mail: Michaela.Schanilcova@zsgvodnany.cz 

 

Opakování 1.-4. lekce 

a) Doplň slova is, is, am, are a přelož do češtiny     

1. he ______                                          3.  I________ 

2. she ________                                    4. you ________ 

 

b) spoj anglická zájmena s českými 

my                        ty 

you                       jeho 

his                        ona 

I                             její 

Your                      můj 

He                          tvůj 

Her                        já 

She                        on 

 

c) Napiš, o jaká anglická písmena se jedná 

/dží/                                        /em/ 

/ej/                                         /es/ 

/dabl jů/                                /sí/ 

/ou/                                       /kej/  

/džej/                                    /ejč/ 

/aj/                                        /í/ 

/kjů/                                     /ví/ 

 

Vyhláskuj své jméno a příjmení 

 

d) Doplň slova do vět. You, he, name, spell, See, from, Thank 

What’s your _____________? Where is ___________ from? Can you __________ your name? 

She is ____________ Great Britain. Where _________ you from? ________ you. ________ you. 

 

e) Přelož do angličtiny 

Jmenuji se (uveď své jméno). Jsem z České republiky.  

mailto:Michaela.Schanilcova@zsgvodnany.cz


Třída: 3.AB (skupina 3Aj3) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 27.4.-11.5.  

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

 

1) Listening. /Poslech písničky z odkazu níže. 

2) Matching. / Spojte obrázky se slovy. 

3) True or false. / Výběr správné odpovědi. 

4) Word order in sentences. / Sestavení věty. 

5) 5) Writing and drawing./ Psaní a kreslení. 

 

Ad 1) Listening. /Poslech písničky z odkazu níže. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/hello-hello-hello 

 

Ad 2) Matching. Spojte obrázky se slovy. 

 

 

  

mailto:Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/hello-hello-hello


Ad 3) True or false. / Výběr správné odpovědi. (true = správně, pravdivé; false = špatně, 

nepravdivé) 

 

 

Ad 4) Word order in sentences. / Sestavení věty z přeházených slov. 

 

  



 

Ad 5) Writing and drawing./ Psaní a kreslení. Představte si, že jste potkali robota. Jak se 

jmenuje? Jak je starý? Je velký / malý? Jaké má oči? Co má rád? Nakresli obrázek a 

napiš o něm. 

 

 

 

Zdroj: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/songs-hello-hello-hello-worksheet.pdf 

 

 

  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/songs-hello-hello-hello-worksheet.pdf


Opakování vyjmenovaná slova po S, V, antonyma 

 

1. Vylušti přesmyčky. Ve větách najdi ukrytá vyjmenovaná slova po S, V: 

 Zlaté vlasy patřily Zlatovlásce. Děda má nový rýč. Bosý čekal u vody. Vy draka nepouštíte? Vosy 

patří mezi hmyz. Tvoje vlasy nejsou zdravé. Proč vy dramatizujete vše? Bosý Radek neměl boty. 

Vlasy četaře řídly. Najdeme ten pravý s Katkou. Znáš sovy, dravce? Krmíme kosy týden.  

  

2. Doplň slova opačného významu:  

 

Nízký………………………… prohra……………………………  tykat…………………………….  

Nevisí………………………… vchod…………………………..... vařená……………………………  

Hladová……………………… poražený………………………… černá……………………………..  

Bezvětří……………………… daleko…………………………… západ…………………………….  

Dcera…………………………  nebyla…………………………… pozdě…………………………….  

  

3. Napiš vyjmenované slovo, které je slovem nadřazeným k daným slovům:  

 

Moucha, včela, brouci…………………………….      Kráva, ovce, koza……………………………………..  

       Kopretina, heřmánek……………………………..       Skříň, postel, židle…………………………………..  

       Čeština, němčina……………………………………        Ementál, niva, hermelín………………………… 

  

4. Napiš všechny živočichy z vyjmenovaných slov a seřaď je podle abecedy:  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

5. Napiš 10 sloves s předponou vy-, vý- :  

  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  



Slovní druhy 

  

1. Napiš nad slova čísla slovních druhů  

  

Malá Eliška jezdí před domem na tříkolce a Lukáš hraje fotbal s kamarády.  

  

Kočička s pejskem upekli dort, ale nebyl dobrý.  

  

Ve třídě je deset chlapců a osm dívek.  

   

2. Napiš věty podle zadání slovních druhů  

  

1                    8                     1                    5                    1  .  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

  

7                     1                     5                    1  .  

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

1                     5                      8                    1                     5  .  

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

1                     5                       8                   1                      5   .              

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

7                      1                       8                    7                      1                    5    .       

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



Vyjmenovaná slova 

1. Vymysli věty s těmito slovy  

pýcha   X  píchá  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

slepýš  X  slepíš  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 opylovat   X  opilovat  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

pyl   X  pil  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

nazývat   X  nazívat  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 výr   X   vír 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 výt   X  vít 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

být   X  bít 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 



 

Pravopis - párové souhlásky, Y/I 

  

1.Oprav chyby a text opiš správně, bez chyb:  

  

Náš tomáš hraje na kitaru. Kadka si hrála venku s lytkou a ratkou s mýčem. Hodiny byjí poledne, uš je 

čas na odět. Naše teta elyška má kočičku mouru a psa alýka. V plzny bidlí stríček rudolv a moje 

sestřenyce myrka, Svůj omil musým napravit. Někteřý lydé majý strah z hloupky. Ostřýhej si nechti!  

  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

2. Doplň:    

 

 z/s :  vů _ , paře_ , velký ku_ , Tere_ka , ste_ka , le_ , vyle_ ven, kle_tí, ště_tí, be_, je_ , přívě_, nále_  

d/t :  hra_, prá-, Ra_ka, plo_, ží_ , bra_ka, důvo_ , zkra_ka, kli_ , svě_ , bro_ , svě_ , pru-, smá_ , le_  

ž/š:  my_ka, ná_, ře_ , pi_, vý_ka, gulá_, ta_ka, tu_ka, nálo_, vě_, tě_ký, pě_ky, bě_ky, nů_ , nů_ky  

b/p: hro_ , so_ka, slou_, slu_ka, chlu_, kra_, chla_, hru_ka, su_, slí_ka, kru_ky, su_, zu_, hlou_ka  

f/v: fotogra_, mra_, lá_ka, dá_ka, hodně kra_, Rudol_, gol_, spla_, nále_ ,vola_ka, ko_, kro_, di_ 

 


