
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 3.B 

Třídní učitel:  Valerie Soukupová 

Zadávací období: 18.1. -22.1.2021 

Předmět: Český jazyk 

Prosím o každodenní doplňování vyjmenovaných slov po B, L ze stránky www.umimecesky.cz 

Písanka- str.30-32 

Čítanka str. 54-60 (odpovědět na otázky ze str.55) 

 

Pondělí-  

• PS str.37/1,2 

• Sami PS str.37/3 

 

Úterý- 

• Sešit str. 50/1-zapsat příbuzná slova + modrý obdélník 

• Uč.str.50/2 ústně 

• Sami do sešitu str.50/4 

 

Středa- 

• PS str. 38/1,2,3 

• Sami PS str.38/4 

 

Čtvrtek- 

• Do sešitu str. 51/1- zapsat příbuzná slova 

• Ústně 51/2 

• Sami do sešitu str.51/3 

 

Pátek- 

• Opakovat vyjmenovaná slova po M(doplňovačky na vyjmenovaná slova po M) 

• PS str.39/1,2,3,4 

 

Předmět: Matematika 

Pondělí- 

http://www.umimecesky.cz/


• Sešit str.48/7 (písemné odčítání s přechodem desítky) 

• Uč.48/8, 9, 10 

• Do sešitu- uč.str. 48/13 

 

Úterý- 

• 10 příkladů na násobilku 

• Uč.str.49/16,17,19,20 

• Sami do sešitu uč.str.49/21 

 

Středa- 

• Uč.str.49/22,23 

• Do sešitu uč.str.50/24  

• Sami do sešitu uč.str.50/25 

 

Čtvrtek- 

• Geometrie- uč.str.45/1,2,3 

 

Pátek- 

• Uč.str.51/31,35 

 

Předmět: Prvouka 

• Opakování kapitoly „Domov“(str.10-20) 

• Povolání- přečíst str.21 (jaká je práce fyzická, duševní) 

• PS str.29 celá 

 

ANGLIČTINA 

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

Období: 18.1.-22.1.2021 

Email: michaela.schanilcova@zsgovodnany.cz 

Online hodina: ÚT 11:00 a ČT 10:00 

 

Naučit se slovíčka 8. lekce. Budu zkoušet ústně.  V PS si připravte str. 24/2 a 25/4. Zbytek uděláme 

společně. 
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Třída: 3.B 

Předmět: Anglický jazyk  

Vyučující: Mgr. Michaela Vrácovská  

Zadání platí pro období: 18.1. – 22.1.2021  

Email: Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz  

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

  

Dobrý den všem,  

zdravím Vás i Vaše rodiče s novým zadáním práce. Tento týden budeme pokračovat v přípravách 

na halloweenský večírek (bohužel jen v učebnici ☹), potřebovat budeme i pastelky a papír na 

malování.  

Než se ale pustíme do zábavy, procvičíme si čtení, dlouho jsem vás neslyšela. 😉 Číst budeme (v 

úterý) článek z lekce 9, ale až po opakovaném poslechu (trénovat můžete už dopředu, jak jsme si 

ukazovali, podle nahrávek na webu Didaktisu).  

Úterní online hodinu opět začneme našimi plyšáčkovými rozcvičkami, ale předvádět budou jen 

holky; kluci přijdou na řadu ve čtvrtek. Pravidelně se budeme takto střídat, aby nám rozcvičky 

nezabraly většinu hodiny. Nezapomeňte, že si pokaždé máte připravit jiný rozhovor, aby to 

opravdu bylo opakování veškerého učiva.  

Pokračovat budeme zmíněným čtením, pokud zbude čas, uděláme další poslechová cvičení v 

učebnici na str. 29. 

Místo středeční hodiny si připravíte zapeklitý úkol pro spolužáky. Nakreslíte si strašně 

strašidelnou (a legrační) příšerku (jen její obličej). Jako základ můžete použít masku, kterou jste 

kreslili v PS ve cv. 6 na str. 25. K obrázku si napíšete její popis. Ten během čtvrteční online hodiny 

nadiktujete svým spolužákům, kteří se ji podle vašeho diktátu pokusí nakreslit. Jednotlivé body 

popisu si proto připravte v takovém pořadí, aby se nám obličej příšerky dobře maloval. Na tuto 

hodinu (čtvrteční) si proto prosím připravte pastelky a čistý bílý papír (bez linek, nejlépe formát 

A4).  

Na konci čtvrteční hodiny bychom snad měli všichni mít nakreslenou celou přehlídku příšer. 

Protože budu zvědavá, jak se vám obrázky povedly, poprosím vás, abyste mi je poslali. Instrukce 

k tomuto úkolu zadám v Teams přes aplikaci Zadání, foto obrázků (vaší příšerky s popisem i 

ostatních příšerek) tam nahrajete. Tímto způsobem pak budu moct vám všem obrázky na další 

hodině jednoduše ukázat. Termín splnění bude do pondělí 25.1. Věřím, že to zvládneme (i 

technicky) a užijeme si při angličtině i legraci! 😊 

Závěrem vás poprosím o pravidelné sledování našeho AJ kanálu v Teams, v průběhu týdne nahraji 

aktualizovaný soubor s řešením cvičení v PS a nový dokument s přehledem učiva, který by vám 

měl pomoci objasnit chyby, kterých se někteří dopouštějí zejména při vypracovávání cvičení v PS.  
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Předem děkuji za spolupráci při hodinách i mimo ně a nezapomínejte, že jsem tu pro vás i vaše 

rodiče, pokud budete potřebovat něco konzultovat. Kontaktovat mě můžete přes email i chat v 

Teams. Brzy na slyšenou / na viděnou. 😊 MV 

  

 

 


