
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída:  3.A 

Třídní učitel:  Mgr.  Rejžková Olga 

Zadávací období: 18.1. - 22.1.2021 

UČIVO BUDE PROBÍRÁNO V ON-LINE HODINÁCH. 

Český jazyk: 

Učebnice - str. 49/1,2,3 - vyplň tužkou přes folii, str.49/4 - opiš do dom.seš. 

                     str. 50/1,2,3 - vyplň tužkou přes folii, str. 50/4 - opiš do dom. seš. 

                     str. 51/1,2,3 - vyplň tužkou přes folii 

PS - velký - str. 35/1,2 

PS - malý - str. 6/2 a,b,c,d 

PÍSANKA - str. 30-31 

ČÍTANKA - str. 90-91 

Matematika: 

!  Pozor !  II. Díl učebnice - barva žlutá !  

Numerace do 1000 - zápis, čtení,  porovnávání čísel, číselné osy 

Učebnice - str. 3/1,2,3   str. 4/5,6    str. 5/7,8,9,10,11,12   str. 6/13,14,15,17,18,19    str.7/1,2,3 

Prvouka: 

Voda, koloběh vody v přírodě - str. 28-29 

Vzduch, složení vzduchu – str. 30 

 

Předmět: Anglický jazyk 

Vyučující:  Štěpánka Suchanová 

Učivo:  Učebnice - zopakuj si  slovíčka z první, druhé a třetí lekce,  do slovníčků zapiš lekci osm. 

Pracovní sešit - str. 22 – vypracuj cvičení 1, 2. Zbytek probereme v on-line hodinách. 

  



Třída: 3.A 

Předmět: Anglický jazyk   

Vyučující: Mgr. Michaela Vrácovská   

Zadání platí pro období: 18.1. – 22.1.   

Email: Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz   

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

  

Dobrý den všem, pracovitým třeťáčkům zejména,  

na následujících řádcích najdete zadání práce na nový týden. Tentokrát se budeme držet více při 

zemi, aby se nám v online hodinách dařilo plán lépe plnit, nicméně i přesto prosím pravidelně 

sledujte náš tým, kam každý týden dávám kromě upřesňujících informací ohledně zadané práce i 

doplňkové materiály, které vám s jejím plněním mohou pomoct. 😊 

Novinkou závěru minulého týdne je dokument se zápisy do sešitu. Obsahuje vysvětlení učiva 

probíraných lekcí. Jak jsem Vás žádala v Teams i emailem, poslední zápis (ke tvoření množného 

čísla) si prosím přepište do školního sešitu. Kdo tak již učinil, má velkou pochvalu! ;) 

Během pondělní online hodiny společně zkontrolujeme a případně dovysvětlíme cvičení v PS (str. 

20-23). Všem, kteří již zaslali ke kontrole, jak jsem žádala, děkuji za spolupráci!  

Během středeční online hodiny budeme opakovat vše, co jste se během celého pololetí naučili. 

Na úvod hodiny si každý připravte rozcvičku s plyšáčky dle dřívějších instrukcí v Teams. K přípravě 

opět využijte dokument v Teams, který rozcvičkové dialogy obsahuje.  

Místo páteční online hodiny 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. Písemný domácí 

úkol s odevzdáním do neděle 24.1. doplním v průběhu týdne dle práce v online hodinách.  

Průběžně si prosím pouštějte nahrávky k textům z učebnice (i ze starších lekcí), dle doporučení 

využívejte YouTube.com. Potřebné návody a instrukce naleznete v Teams – jedná se o opakované 

zadání, které má při splnění velmi zásadní vliv na osvojení především správné výslovnosti.  

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. 
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