
 Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída:  3.A 

Třídní učitel:  Mgr.  Rejžková Olga              Olga.Rejzkova@zsgvodnany.cz 

Zadávací období: 12.4.- 16.4.2021 

Tento týden se učíme doma - přes on-line výuku. 

Učivo bude probíráno v on-line hodinách. 

 

Český jazyk: 

Učebnice -  Příbuzná slova k VS po P str. 77/3 

PS velký - II.díl - str.19/1,2,3,4   str. 20/1,2 

PS malý - str. 15/c,d   str. 16/3 - vyber si jeden diktát a opiš jej do sešitu na diktáty 

                  str.16/5 

Čtení - čítanka str. 142 – Tykve, str. 143 - Žížala obecná 

Psaní - str.18,19 

 

Matematika: 

 Učebnice III.díl  - str. 5/23,25,27   +  slovní úlohy 5/22,24 – do škol. Seš. 

                                 - Dělení se zbytkem - nové učivo !      str. 7/4,5    str. 8/6,7,8 

Soustavně procvičovat násobení a dělení v oboru násobilky a pamětné sčítání a odčítání 

např. na www.Skolakov.eu 

PRV - Bezobratlí - str. 60 - učebnice,  

VV,PČ, HV – “Jaro “– zpracuj projekt, dle vlastní představy - modelína nebo kombinované 

techniky malování, práce s papírem ve 3D apod. 

 

Předmět:  Anglický jazyk 

Vyučující:  Štěpánka  Suchanová 

mailto:Olga.Rejzkova@zsgvodnany.cz
http://www.skolakov.eu/


Učivo:  Učebnice strana 47 – vypracuj slovíčka 14. A 15. Lekce, osvoj si jejich znalost, 

budeme procvičovat  na hodině v pondělí, jistě bude hezké hodnocení. 

 

Třída: 3.A 

Předmět: Anglický jazyk   

Vyučující: Mgr. Michaela Vrácovská   

Zadání platí pro období: 12.4. – 16.4.   

Email: Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz   

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

  

Milí třeťáčci,  

po týdnu opět zdravím vás i vaše rodiče s novým zadáním práce. Tento týden ještě budeme 

pracovat distančně, ale ten následující týden (od 19.4.) už se potkáme ve škole – moc se na vás 

těším!       A ještě více se těším, jaké jste si na mě připravili „plyšáčkové“ rozcvičky – nezapomeňte, 

že v pondělí jsou na řadě slečny, ve středu kluci!       

Během pondělní online hodiny se zaměříme na slovní zásobu 13. lekce – rodina. Slovíčka už máte 

zapsaná a písemně procvičená (viz předešlé zadání), my společně procvičíme především 

výslovnost, budeme také poslouchat a číst (učebnice str. 38). Ve středu budu zkoušet čtení na 

známky.  

Pro domácí trénink můžete využít nahrávky na webu Didaktis a odkazy na procvičování výslovnosti 

k nové slovní zásobě (Quizlet – viz minulé zadání; stále uložené u nás v Aj týmu, včetně návodu 

pro poslech online audio nahrávek Didaktisu). 

Za DÚ si po pondělní hodině vypracujete v PS cvičení 1 / str. 34 + cvičení 5 / str. 35. 

Středeční online hodinu věnujeme zkoušení ze čtení a procvičování nové minikonverzace: „Who’s 

this?“ → „This is…“ (Kdo je to? → To je…). A znovu si připomeneme, jak pro procvičování slovní 

zásoby používat výukovou aplikaci Wordwall. 

Za DÚ si po středeční hodině a místo páteční hodiny vypracujete v PS cvičení 2,3 / str. 34 + cvičení 

4,6 / str. 35. 

Místo páteční hodiny si také z níže uvedených aktivit vyberte alespoň 2, které si vyzkoušíte. Po 

jejich dokončení mi do soukromého chatu v Teams pošlete screenshot (návod v Příspěvcích v 

Teams), a to do neděle 18.4.  

https://www.wordwall.net/resource/7366655/family (přiřazování ČJ slova s obrázkem k AJ slovu) 

https://www.wordwall.net/resource/6789051/family (spojování AJ názvu s obrázkem) 

https://www.wordwall.net/resource/6789379/family (přesmyčky) 

mailto:Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz
https://www.wordwall.net/resource/7366655/family
https://www.wordwall.net/resource/6789051/family
https://www.wordwall.net/resource/6789379/family


https://www.wordwall.net/resource/1733305/family (kvíz á la „milionář“ s bonusovými koly) 

https://www.wordwall.net/resource/12491219/family (bouchni krtka) 

  

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Family

_members/Select_the_correct_member_of_the_family_pj764824mi (pracovní list, i s výslovností 

– po dokončení kliknout „finish“, poté vybrat možnost vlevo „check answers“ – PL se sám opraví 

(body napsány červeně nahoře vlevo na PL) 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Family

_members/My_Family_tx810534xd (těžší varianta, včetně gramatiky „Who’s this?“ – „This is…“) 

Kdo bude mít chuť a čas, může si cvičení v PS vypracovat s předstihem, ale všichni budete mít v PS 

do konce týdne hotové obě strany k 13. lekci (tj. str. 34+35). Tentokrát mi nemusíte vypracovaná 

cvičení v PS zasílat ke kontrole, vaše PS si vyberu ke kontrole v pondělí 19.4. ve škole. 

Kdybyste potřebovali něco konzultovat, jsem k dispozici v Teams nebo na emailu. Nezapomeňte 

sledovat náš AJ tým, kde naleznete všechny potřebné informace a materiály. Předem děkuji za 

spolupráci a v online hodinách se těším na viděnou / na slyšenou, Vaše MV. 
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