
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 3.B 

Třídní učitel:  Valerie Soukupová 

Zadávací období: 11. - 15. 1. 2021 

 

Předmět: Český jazyk 

Písanka- str.27, 28, 29 

Čítanka- zápis knihy za první pololetí do Čtenářských deníků 

 

Pondělí-  Umět nazpaměť vyjmenovaná slova po M 

• Učebnice opsat str.46(modrý rámeček)+str.47/1 

• Učebnice ústně str. 47/3 

• PS str.35/1 

Úterý-  Vyjmenovaná slova po M 

• PS str.35/2,3 

Středa- 

• Učebnice ústně str.48/4, 48/5 

• Napsat do sešitu uč.str. 48/6 

Čtvrtek- 

• Napsat do sešitu rozdíl mezi MI x MY 

• PS str.36/4,5,6 

Pátek- 

• PS str.36/7,8 

 

Předmět: Matematika 

Pondělí- 

• PS str. 44/17,18 

• PS str.44/20 ( ústně) 

• PS str. 44/21 

Úterý- 

• Do sešitu str.47/1 



• PS str.47/2 

Středa- 

• PS str.47/3,4,6 

Čtvrtek- 

• Geometrie PS str.38/1,2,3 

Pátek- 

• Opakovat malou násobilku ze stránky www.umimmatiku.cz 

 

Předmět: Prvouka 

• Přečíst stránku 20 v učebnici. Do sešitu napsat o tom jaké mám koníčky a záliby a namalovat 

obrázek. 

• Str.21 /Povolání/ 

-prečíst 

-napsat do sešitu -práce fyzická a duševní ( u každého napiš alespoň 3 příklady) 

 

Třída: 3.B 

Předmět: Anglický jazyk  

Vyučující: Mgr. Michaela Vrácovská  

Zadání platí pro období: 11.1. – 15.1.2021  

Email: Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz  

Online hodina: úterý (4. vyuč. hodina – od 10:55) a čtvrtek (3. vyuč. hodina – od 10:00) 

 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. 😊 

Tento týden začneme s novou lekcí – čeká nás The face – Obličej (9. lekce, str. 28-29) 

Na úterní online hodinu si prosím na začátek každý připravte ukázku své rozcvičky s plyšáčky / 

hračkami. Hned po úvodním pozdravu Vám předám slovo a každý nám předvedete jednu otázku 

a odpověď s vašimi neživými pomocníčky. 😊  

Za DÚ si do slovníčku zapište slovíčka 9. lekce podle učebnice na str. 46. A jak už jste si zvykli, poté 

si každé nové slovíčko 5x napíšete do domácího sešitu.  

Místo středeční hodiny případně DÚ se slovíčky dokončíte, poté vypracujete v PS na str. 24 cvičení 

1-3. Zkontrolujeme ve čtvrtek na online hodině. Za DÚ pak do konce týdne (do neděle 17.1.) 

vypracujete v PS cv. 4-6 na str. 25. Po dokončení pošlete ke kontrole přes Teams či email spolu s 

foto slovníčku a domácího sešitu (do neděle 17.1.). 

mailto:Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz


Průběžně si stále pouštějte nahrávky ke cvičením z učebnice (web Didaktis – návod v Teams), na 

YouTube.com si můžete začít nově vyhledávat „Parts of the face song“ – písničky s částmi obličeje. 

Nezalekněte se, pokud v písničkách budou slovíčka, která v učebnici nemáme (např. brada, tváře) 

– umět je nemusíte, ale když je „pochytíte“, dobře pro vás! 😉 Pokud by vás ale moc jiných 

slovíček okolo rozptylovalo, v tomto směru „nejbezpečnější“ je: Eyes Nose Mouth Ears Song | 

Learn Body Parts - YouTube 

  

Přeji Vám hodně úspěchů a radosti při učení a plnění úkolů a v online hodinách se na Vás budu 

opět těšit. Pokud budete Vy nebo rodiče něco potřebovat, jsem k dispozici v Teams nebo na 

emailu. Děkuji za spolupráci, Vaše MV. 

 

Předmět: Angličtina 

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

Email: michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: ! Tento týden opět ve ČT 10:00-11:00 

Učit se slovíčka lekce 9. Procvičovat můžete zde: 

chapter 9 (sweb.cz) 

Udělejte si v PS str. 24/cv. 1 a zopakujte si číslovky 1-12. Zbytek uděláme společně.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=B2pmcJPQW3Q
https://www.youtube.com/watch?v=B2pmcJPQW3Q
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