
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 3.B 

Třídní učitel: Valerie Soukupová 

Zadávací období: 12.4.-16.4.2021 

 

ČESKÝ JAZYK: 

Čítanka: str.16,17 

Písanka: str.135-143+otázky str.142/1,3 a 143/1,2 

 

Pondělí- 

• Kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat+ příbuzná slova 

• Uč.str.76/2,3 

• DÚ uč.str.76/4 

Úterý- 

• PS str.19/1,2,4,5 

• DÚ PS str.19/3 

Středa- 

• Pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se+ příbuzná slova 

• Pykat X Pikat 

• Uč.str.77/3 

• DÚ uč.str.77/4 

Čtvrtek- 

• PS str.20/1,2 

• DÚ PS str.20/1 

Pátek- 

• Uč.str.78/4 diktát 

 

MATEMATIKA: 

Pondělí- 

• Str.45/14,15,18 

• DÚ str.45/20 

Úterý- 



• Str.46/22,24,28 

• DÚ str.46/29,30- výpočet, odpověď 

Středa- 

• Str.49/3,5,7 

• DÚ str.50/11 

Čtvrtek- 

• Str.50/10,12,13 

• DÚ str.50/14 

Pátek- 

• Str.51/17-výpočet a odpověď, 18 

 

PRVOUKA: 

• Opakovací test (rostliny a houby) 

• Polní plodiny- 

o Obiloviny- pšenice, ječmen, žito, oves 

o Okopaniny-lilek brambor, řepa cukrovka 

o Luskoviny- fazol, hrách, čočka, sója 

o Pícniny- jetel, vojtěška 

o Olejniny- slunečnice, řepka olejka 

o Textilní plodiny- len 

 

VV A PČ: 

• Zkus na velký papír namalovat talíř. Potom vymysli oblíbené potraviny, které se vytváří 

z polních plodin a namaluj je tam. 

TĚLESNÁ VÝCHOVA: 

•  Procházka s pozorováním známých rostlin a stromů. Můžeš si poznamenat, co vše jsi cestou 

viděl.  

HUDEBNÍ VÝCHOVA: 

• Pusť si pohádku „Krtek a kalhotky“ a zopakuj si postup zpracování lnu. 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

Email: michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz 

Online hodiny: ÚT 11:00 a ČT 10:00 

Na úterý DÚ PS str. 37/6. Zbytek cvičení uděláme společně v online hodinách. 

mailto:michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz


Zde je pár interaktivních pracovních listů. 

https://www.liveworksheets.com/lc1728111nj 

https://www.liveworksheets.com/vs1377738ez 

https://www.liveworksheets.com/ju1529778ra 

 

Třída: 3.B 

Předmět: Anglický jazyk   

Vyučující: Mgr. Michaela Vrácovská   

Zadání platí pro období: 12.4. – 16.4.   

Email: Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz   

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

  

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, jak mě oslníte svým čtením 14. lekce – v úterý si vás poslechnu 

na známky.       

Úterní online hodinu věnujeme také nácviku nových otázek a odpovědí – bude nás zajímat, jestli 

je někdo vysoký, hubený, tlustý atd. Vysvětlíme si pomocí zápisu v Teams, který si místo středeční 

hodiny opíšete do školního sešitu. Kdo má možnost si vytisknout, může si zápis vlepit / vložit. Zápis 

najdete v aktualizovaném souboru v našem AJ kanálu – „Didaktis 3-zápisy do sešitu“. K dispozici 

bude od úterý. 

Za DÚ si po úterní hodině (nebo místo středeční hodiny) vypracujete v PS cvičení 1,2,3 / str. 36.  

Místo středeční hodiny si také uděláte dva pracovní listy, abyste nezapomněli, že můžete 

trénovat AJ i online. Kdo chce (a umí), pošle mi do soukromého chatu v Teams screenshot (návod 

je v Příspěvcích).  

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

mbers/Who's_this$_cu1423501je 

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

Tall_and_Short_op379685ed 

Během čtvrteční online hodiny společně vypracujeme cvičení 4+5 na str. 37 v PS. Cvičení 6 na str. 

35 uděláte za DÚ. Do konce týdne tedy budete mít v PS všichni hotovou dvoustranu ke 14. lekci 

(str. 36+37). Tentokrát mi nemusíte vypracovaná cvičení v PS zasílat ke kontrole, vaše PS si vyberu 

ke kontrole v úterý 20.4. ve škole. 
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Kdybyste potřebovali něco konzultovat, jsem k dispozici v Teams nebo na emailu. Nezapomeňte 

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

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

 

 

 

 


