
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída:  3.A 

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

Zadávací období: 19.4.- 23.4.2021 

Tento týden má naše třída prezenční výuku - chodíme do školy! 

Český jazyk:  

Učebnice - Opakování VS po P, řada VS po S 

                      str. 78/1,2   str.78/4 - opiš do sešitu na diktáty   str. 80/1 a,b,c - nauč se VS po S zpaměti 

                      str. 81/ 1,2,3    str. 81/4 - napiš do dom.seš.   str. 82/1,2,3,4 

PS - velký II.díl - str. 20/1 uprostřed    str. 21/1,2 nahoře     str. 21/1,2 dole 

PS - malý -  str.17/1a,b,c,d 

Čtení - čítanka - str. 144-146 - Soutěž 

                                str. 147-149 – Mravenec, snovačka a netýkavka 

Psaní - str.20 

Matematika: 

Učebnice III.díl - Dělení se zbytkem - str. 8/9,10   str. 9/11,12,13,14    str. 10/16,17 

                                                                      str. 10/18,19,20 

                                  Geo - Opakování - str. 6/1,2,3,4 

PRV - Rozdělení živočichů z hlediska potravy - uč. str. 61 

VV,PČ - dokončení projektu “Jaro” 

 

 Předmět:  Anglický jazyk 

Vyučující:  Štěpánka Suchanová 

Učivo - postupně si zapiš do slovníčku novou slovní zásobu ze 16. A 17. Lekce. Těším se na prezenční 

výuku, toto je pro děti, které na prezenční výuce nebudou moci být.               
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Třída: 3.A 

Předmět: Anglický jazyk   

Vyučující: Mgr. Michaela Vrácovská   

Zadání platí pro období: 19.4. – 23.4.   

Email: Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz   

Online hodina: není – prezenční výuka ve škole 

  

Zdravím všechny, se kterými se nemohu tento týden osobně potkat ve škole.       

Kdo se neúčastní prezenční výuky, opakuje si slovní zásobu 13. lekce, vrátí se k cvičením v PS 

(vyplněno máte mít už z minulého týdne do str. 35).  

K opakování využíváte Didaktis (poslech), Quizlet, Wordwall i Liveworksheets – odkazy na 

doporučená cvičení / pracovní listy najdete v předchozích zadáních (především zadání 14-21 – 

uloženo v našem AJ týmu).  

Ve škole budeme kromě opakování procvičovat nové fráze – otázky „Who’s this?“ (Kdo to je?) a 

odpovědi „This is…“ (Tohle je…). Procvičujte si samostatně.  

Při samostudiu si také zahrajte na detektivy. Vyluštěte hádanky v učebnici na str. 39 / cv. 3. Podle 

anglických nápověd přiřaďte popisky Jonovy rodiny k obrázku. Protože do učebnice nemůžete 

psát, kopíruji obrázek níže. Kdo může, vytiskne si (stačí černobíle), kdo nemůže, namaluje si místo 

správné odpovědi k příslušnému písmenku obrázek dle učebnice. Svá řešení si nalepte / napište / 

nakreslete do domácího sešitu, foto vyluštěné „hádanky“ mi prosím pošlete ke kontrole (do 

soukromého chatu v Teams, nebo emailem), a to do pátku 23.4. 

  

 

Kdybyste si nevěděli s něčím rady, jsem k dispozici v Teams nebo na emailu. Nezapomeňte 

využívat náš AJ tým, kde naleznete všechny potřebné informace a materiály. Ať se vám daří, MV. 
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