
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída:  3.A 

Třídní učitel:  Mgr. Rejžková Olga 

Zadávací období: 11. - 15. 1. 2021 

Jednotlivé úkoly  budou probrány na on-line hodinách, dle rozvrhu. 

Český jazyk: 

Učebnice -  45/2,5 - uč.45/6 napsat do dom.seš. - 46/1 - naučit se řadu VS po “M” zpaměti - 47/1,2,3 

48/ 5,6,7, - 48/8 - napsat do dom .seš. 

Pracovní sešit - velký - 34/1,2,3 

Pracovní sešit malý - 5/1a,b,c,d 

Písanka - str. 28,29 

Čítanka - str. 87 - 89 

Matematika: 

Učebnice - 55/5,6 – 56/9 - 57/1,4,7 – 58/1,2,5,6,9 

Slovní úlohy  - zápis do školního sešitu: 56/10,13 – 57/2,5 – 58/7,6 

Prvouka: 

Lidské výtvory, zboží -  učebnice str. 25-26 

Podmínky života  - učebnice str. 28 

Výpisky z učiva do sešitu budou k dispozici na Teams -  3.A - zadání 

 

Třída: 3.A 

Předmět: Anglický jazyk   

Vyučující: Mgr. Michaela Vrácovská   

Zadání platí pro období: 11.1. – 15.1.   

Email: Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz   

Online hodina: pondělí a středa (2. vyuč. hodina – od 8:55) 

 Milí třeťáčci,  

zdravím Vás i Vaše rodiče a děkuji za to, s jakou vervou jste se pustili v novém roce do práce! V 

minulém týdnu Vám ode mě přibyla spousta informací do našeho týmu, kdo nečetl, podívá se, 

najde tam inspiraci k procvičování a další užitečné informace. 😊 

mailto:Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz


Tento týden společně procvičíme číslovky 1-12, s jejichž osvojováním jste začali samostatně v 

závěru minulého týdne (viz dodatečné zadání v Teams). Během pondělní online hodiny budeme 

poslouchat cvičení v učebnici, vysvětlíme si množné číslo, snad zvládneme i zápis do sešitu – na 

hodinu si prosím proto připravte školní sešit. Za DÚ si zapíšete do slovníčku slovíčka 8. lekce (podle 

učebnice str. 27). Přepisovat 5x už je nemusíte – už jste psali číslovky. Kdo ale bude chtít písemně 

procvičovat i zbývající slovíčka, určitě může! 😉 

Během středeční online hodiny společně vypracujeme cvičení k 8. lekci v PS (str. 20-21) – můžete 

si na hodinu připravit, půjde nám potom rychleji. Kdo nestihne celé v hodině, dodělá za DÚ.  

Místo páteční online hodiny prosím vypracovat PS str. 22-23 – jde o opakování 5.-8. lekce. Pokud 

si někde nebudete vědět rady, podíváte se do učebnice na příslušnou lekci, do slovníčku, případně 

do sešitu. Pomoci Vám mohou i naše dokumenty ve složce Výukové materiály v našem týmu. 

Pokud si budete informace k vypracování cvičení v PS někde hledat, znamená to, že ještě neumíte 

tak, jak byste měli, a je třeba se k dané látce vrátit a procvičovat. Jak to udělat, je popsáno v 

příspěvcích v našem týmu.  

Po vypracování cvičení v PS prosím poslat stránky 20-23 ke kontrole emailem nebo přes Teams, 

a to do neděle 17.1. 

  

PRÁCE PRO ANGLIČTINÁŘSKÉ RYCHLÍKY A NADŠENCE:  

Pokud jste už v učebnici i PS pracovali víc než dost, ale přesto stále máte chuť do angličtiny, můžete 

si zkusit cvičení na webu www.skolakov.eu. Doporučuji zejména následující sekce:  

Numbers (skolakov.eu) 

At school (skolakov.eu) (obsahuje cvičení na opakování barev) 

  

Předem děkuji za spolupráci a nezapomeňte, prosím, že jsem Vám k dispozici v Teams nebo na 

emailu. V online hodinách se na Vás budu opět těšit 😊 MV 

 

 

 

Předmět: Anglický jazyk 

Vyučující: Štěpánka Suchanová 

Učivo:  Učebnice - str. 22 - nauč se čísla, zatím psát, výslovnost zvládneme opět na naší on-line 

výuce, napiš si věci či zvířátko - opakování, pracovní sešit - vypracuj cv. 3, dle zadání. 

http://www.skolakov.eu/
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/numbers-1
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/at-school

