
Třída 3.A 

Vyučující: Mgr. Rejžková Olga 

ČJ, M, PRV, VV, PČ, TV + AJ obě skupiny / Mgr. Kokrdová, Mgr .Suchanová / 

Zadání učiva: 2.11. – 6.11.2020 

Olga.Rejzkova@zsgvodnany.cz 

 

Český jazyk  

Slova nadřazená, podřazená, souřadná – uč.str.23 opiš žlutý rámeček do školního sešitu, 

                                                                          uč.str.23/dole 2  – ústně , PS velký str.16 /dole 1,2,3, 

Slova mnohoznačná -    uč.str. 24 opiš žlutý rámeček nahoře do školního sešitu 

                                           uč.str. 24/ nahoře 2 – ústně, PS velký str.17/nahoře 1,2 

Slova citově zabarvená – uč.str.24 opiš žlutý rámeček dole do školního sešitu 

                                             uč.str.24/2 dole – ústně, PS velký dole str. 17/1,2 

Slova příbuzná -                uč.str.26 opsat oba žluté rámečky do školního sešitu 

                                             uč.str.26/2 – ústně, uč. str. 26/3 – vytvořená slova napiš do školního sešitu 

                                              PS velký str. 19/1,2 

Matematika 

Násobilka 7 -  napiš do školního sešitu příklady násobilky 7 / stejně jako jsme si psali 6 / 

                         Označ barevným rámečkem příklady, které jsou pro tebe nové. 

                         Učebnice – vypracuj cvičení str. 21/ 25,26,29 – do učebnice 

Dělení  7  –  napiš do školního sešitu příklady na dělení 7 

                      Označ barevně příklady, které jsou pro tebe nové. 

                       Učebnice – vypracuj cvičení str. 21/ 30, 31 – do učebnice 

Vyrob si násobilkové pexeso- na násobilku 7 

Opakuj si všechny příklady na násobení a dělení až do „sedmi“. 

Např. zadej na youtube tento odkaz https://youtu.be/WSBtUhb8BpU 

Opakuj sčítání a odčítání do 100 – vypracuj v učebnici str.30 / 38 

Prvouka 

Historie Vodňan a Vodňany ve středověku. Materiál ke studiu uložen na:  

Teams – 3.A – Obecné – Soubory – Výukové materiály – Nejstarší historie Vodňan 

 



 

Výtvarná výchova a pracovní činnost 

V prvouce ses naučil/a , že lidé od vody se nazývali „Vodnjané“ – žili v dřevěných domečcích „na 

kůlech“, protože si je stavěli v bažinách. Živili se rybolovem. Namaluj obrázek, jak lovili ryby. 

Vymodeluj z modelíny, jak si představuješ „domečky na kůlech“. 

 

Tělesná výchova 

Pohybové a míčové hry dle individuálních možností. 

 

Anglický jazyk, 3.A, Jana Kokrdová, Štěpánka Suchanová 

Učivo : 2.11.2020 - 6.11.2020 

Jana Kokrdová, Štěpánka Suchanová 

Jana.Kokrdova@zsgvodnany.cz, Stepanka.Suchanova@zsgvodnany.cz 

Na začátek si zopakujeme abecedu :  https://www.youtube.com/watch?v=75p-N9YKqNo 

Slovíčka 5. lekce – učebnice str. 27, napsat slovíčka od come až po pass do slovníčku, 
prvních sedm slovíček  a naučit se je  
Výslovnost najdete zde: https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/come 
Napište slovíčko do rámečku nahoře a tukněte na amplionek a uslyšíte správnou 
výslovnost 

Učebnice- str. 15 – pokuste se přečíst rozhovor a můžete si ho zkusit se sourozenci 

Do školního sešitu si napište: Datum: 2.11.  Topic: Rozhovor a vytvořte si svoji osobní 
kartičku podle kartičky na straně 15 v učebnici a nakreslete i obrázek 

Pracovní sešit: str. 12/1,2cv 
                            str. 13/3,4,5 
Cvičení si vypracujte, budeme je společně procházet a vysvětlovat.  
Cvičení z pracovního sešitu str. 13/4, prosím, pošlete jako scan či foto atd. na školní mail 
do 6. listopadu 2020. Děkuji. 
 

Odkazy: 
 
Poslechy k učebnici najdete zde: 
 
https://www.didaktis.cz/?middle=p%3A17592186555299&sys=dsh%3A17592186438501 
 
Výslovnost  
Napište slovíčko do rámečku nahoře a tukněte na amplionek a uslyšíte správnou 
výslovnost 
https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/come 
 
 

 

mailto:Jana.Kokrdova@zsgvodnany.cz
https://www.youtube.com/watch?v=75p-N9YKqNo
https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/come
https://www.didaktis.cz/?middle=p%3A17592186555299&sys=dsh%3A17592186438501
https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/come

