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Zadání úkolů pro samostudium 
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Zadávací období: 11.1.-15.1.2021 

Výuka 11.1.-15.1.2021   Jitka Truhlářová 3.D 

Přehled výuky 

Konkrétní úkoly budou zadávány ze dne na den, podle látky probrané v 

 on line hodině. 

ČESKÝ JAZYK 

Vyjmenovaná slova po M 

Učebnice 50-52 procvičit 

                  50/2 napsat do sešitu ČJ 

                  51/3, a napiš do sešitu ČJ 

                  52/3 napiš do sešitu ČJ 

Pracovní sešit str. 38,39 

                                 37/pamatuj-opiš do sešitu ČJ   

Čítanka 87-89 

Písanka 26,29 

MATEMATIKA 

Přirozená čísla v oboru do tisíce 

Str1-7 

PRVOUKA 

Podmínky života na zemi 

Učebnice str27,28 

Pracovní sešit 35,36 

  

Úkoly dobrovolné 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA, PRAKTICKÉ ČINNOSTI 

Namaluj zimní krajinu-inspirace: 



https://cz.pinterest.com/pin/463518986656300169/ 

Vyrob ptáčka na stromě 

https://cz.pinterest.com/pin/463518986656163567/ 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Vypracuj pracovní list uložený v teams- 3.D Hudební výchova-soubory 

 

 

Praktické činnosti – 11. 01. – 15. 01. 

Mgr. Bečková Tereza 

Tereza.Beckova@zsgvodnany.cz 

  

Sníh nám krásně pokryl celou krajinu. Rozhlédněte se kolem sebe a zasněženou 

krajinu vyrobte i vy. Pro inspiraci přikládám návod. Ke tvoření použijte barevný 

papír, lepidlo, odličovací tampónky nebo vatu. Moc se na vaše výtvory těším.  

https://cz.pinterest.com/pin/379850549813688974/ 

 

Tělesná výchova – 11. 01. – 15. 01. 

Mgr. Bečková Tereza 

Tereza.Beckova@zsgvodnany.cz 

 

Využijte krásné zimní počasí a udělejte si procházku na čerstvém vzduchu. 
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Anglický jazyk 3. D 

Mgr. Bečková Tereza 

Tereza.Beckova@zsgvodnany.cz 

Zadání 11. 01. – 15. 01. 

  

  

Chapter 12 A letter 

  

Na začátku vás všechny moc chválím. Části těla vám už jdou bezvadně.  

Tento týden se budeme učit pojmenovat některé oblečení. 

Těšíte se? Já ano! 

  

Tak se do toho pustíme: 

  

  

cap https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglic
ky_cesky/cap  

čepice 

jeans https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglic
ky_cesky/jeans  

džíny 

letter https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglic
ky_cesky/letter  

dopis 

scarf https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglic
ky_cesky/scarf  

šála 

shoe https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglic
ky_cesky/shoe  

bota 

sweatshirt  https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglic
ky_cesky/seeatshirt  

mikina 

skirt https://slovnik.seznam.cz/prekld/anglicky
_cesky/skirt  

sukně 

T-shirt https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglic
ky_cesky/T-shirt  

tričko 
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  A letter 



 
 

  



Plán učiva na týden od 11. 01. do 15. 01. 

  

Pondělí 11. 01.  

Zopakuj si slovíčka z minulého týdne, a pokud ti něco chybí v pracovním sešitě, 

z minulé lekce, tak to dodělej.  

Přečti si nová slovíčka a otevři si učebnici na straně 34. Poslechni si článek a 

přečti si ho a přelož. V PS vypracuj cvičení 1 na straně 30. 

  

  

Středa 13. 01.  

Dnes si zopakuj slovíčka z této lekce. V PS na str. 30 udělej cvičení 2. Ještě si 

znovu opakuj slovíčka z minulých lekcí. 

  

Pátek 15. 01. 

Dnes si v PS dodělej na str. 31 cv. 4. a 5.. 

  

Máme splněnou další lekci, a pokud máš vše hotové, můžeš si vybarvit hvězdu 

číslo 12. 

  

Když bude nějaký problém, ráda vám poradím. Můžete napsat na e-mail, do 

chatu naší skupiny, případně se zeptat při online hodinách. ☺ 

  

Vypracovaný pracovní sešit zašlete na můj e-mail. 

  

Ať se vám daří. ☺ 

  

Odkaz na poslech článku: 

  



https://www.didaktis.cz/?middle=p%3A17592186555299&sys=dsh%3A175921

86438501  

  

  

Kdo bude chtít ještě procvičovat, může využít stránky www.skolakov.eu  

Angličtina pro 3. třídu – Numbers, At school. 
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