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ČESKÝ JAZYK – 3. třída 
 

 

 

Popletená zvířátka v angličtině 

 



 

UHODNETE, KDO LETOS VYHRÁL RECITAČNÍ 

SOUTĚŽ ? 

 



   JAK SE POZNÁ ČERT?  

                      Rohy, kožichy, kopyta, ocas,                                      

                    kopyta, ocas, kopyta, ocas, 

                      rohy, kožichy, kopyta, ocas, 

                      jazyk, brada, uši, nos. 
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První plavání  

tohoto roku  
Tento rok začalo první plavání 25. 

listopadu. Dojeli jsme autobusem na 

plavání. Převlíkli jsme se a šli k bazénu. 

Učitelé plavání nás rozdělili do 3 

skupin. V 1. byli ti co neuměli plavat, ve 

2. byli ti co uměli docela plavat a ve 3. 

byli ti co uměli plavat. Potom jsme měli 

volno. Po plavání jsme si koupili 

sladkůstky. Pak jsme nastoupili do 

autobusu. A jeli do školy. A šli jsme na 

oběd. Moc se mi 

tam líbilo. Michael Šafář.  
 



Pro zasmání 


Před písemkou: "Doufám, že nikoho neuvidím opisovat."  

Z prostřední řady se ozve: "Taky doufáme."  

 

"Představ si, mami, Mirek včera přišel do školy špinavý a paní učitelka 

ho za trest poslala domů."  

"A pomohlo to?"  

"To se ví, dneska přišla špinavá celá třída."  

 

Maminka odvádí žáčka od školy a říká:  

„No vidíš, co děláš, já nepochopím, jak jsi mohl zapomenout na to, že 

už jsou prázdniny.“ 

  PODZIMNÍ POČÍTÁNÍ 

 



Vánoční tradice, zvyky a pověry: 

                                 

Zdobení stromečku: 

Stromek měl vždy obecně význam ochrany. V některých krajích se zavěšoval 

malý stromeček nad Štědrovečerní stůl hlavou dolů. Původ zdobení klasického 

vánočního stromku k nám přišel z Německa. Ke zdobení se dříve používaly 

ozdoby, které byly vyrobeny z běžně dostupných materiálů, které se daly najít 

ve stavení. Aby se stromek rozzářil, byly na něho přidávány svíčky. Další lesk 

dodaly stromečku skleněné vánoční ozdoby. 

 

Jmelí 
Jmelí je tradičním symbolem Vánoc. Pokud jmelí zavěsíte nad dveře, chrání 

obydlí před ohněm a zlými duchy. Jmelí zavěšené nad štědrovečerní tabulí 

přinese požehnání a štěstí každému ze stolovníků. Podle keltského zvyku by 

každý, kdo stojí pod jmelím měl dostat polibek, protože jmelí je symbolem 

plodnosti. 
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Pouštění lodiček 

Lodičky se zapálenými svíčkami se nechají plout po vodě. Majitele lodičky, 

která vydrží nejdéle svítit a nepotopí se, ceká dlouhý a šťastný život. Pokud se 

lodička drží při kraji nádoby, její majitel se bude celý rok držet doma. Jestliže 

lodička pluje ke středu nádoby, vydá se do světa.  
 

 

Krájení jablek 

1. Po štědrovečerní večeři se nožem přepůlí jablko (kolmo na osu). Pokud jádřinec 

vypadá jako pěticípá hvězda, všichni se příští rok zase ve zdraví sejdou. 

 

Lití olova 

Nad plamenem se na kovové lopatce rozžhaví kousek olova. Připraví se nádoba 

s vodou a tekoucí olovo se do ní opatrně, ale naráz vlije. Vznikne tak odlitek 

různých tvarů. Přítomní se pak snaží rozpoznat, čemu (komu) je odlitek 

podobný. Podle tvaru se pak usuzuje, co koho ceká. 

Házení střevícem  

Tento zvyk provádějí hlavně neprovdaná děvčata. Na Štědrý den se postaví 

čelem vzad ke vchodovým dveřím a hodí za sebe střevíc. Pokud směřuje špička 

střevíce ven ze dveří, znamená to, že se dívka do roka vdá. 
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