
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 3.B 

Třídní učitel: Valerie Soukupová 

Zadávací období: 19. 4. - 23. 4. 2021 

 

ČESKÝ JAZYK: 

Čítanka: str.143-146 + otázky str.146 

Písanka: str.18-19 

Opakovat vyjmenovaná slova po P 

• Uč.str.78/2,3 

• Každý den hrát hru např.umíme česky na vyjmenovaná slova po P 

• Diktát uč.str.78/4 

Učit se vyjmenovaná slova po S 

• Zápis do sešitu 

• Pusť si písničku YouTube (vyjmenovaná slova po S od Dády Patrasové) 

• Uč.str.80/1,2,3 

MATEMATIKA: 

Bude potřeba se během týdne dostavit pro učebnici z matematiky č.3 

Opakuj si neustále násobilku 1-9 

Uč.str. 51/18,21,22,25 

Uč.str. 52/26,27,28,30 

Uč.str. 53/31,32,33 

 

PRVOUKA: 

DÚ- PS str.37 celá 

Namalovat velkou kvetoucí rostlinu a popiš její části ( str.50)- učebnice 

Podrobnější popis částí rostliny: 

• Kořen- upevňuje rostlinu, přijímá živiny a vodu z půdy, někdy jíme kořen rostliny(mrkev) 

• Stonek- vede vodu s živinami k listům. 

o Dřeviny- dřevnatý stonek (stromy a keře) 

o Dužiny- dužnatý stonek 

• List- obsahuje zelené barvivo, vytváří kyslík. 



• Květ- slouží k rozmnožování kvetoucích rostlin, opyluje ho hmyz, po opylení se vytváří 

z květu plod 

• Plod- obsahuje semena, ze semen vzniká nová rostlina (namaluj obrázek uč.str.53 nahoře) 

o Dužnatý- obrázky např.okurka, hruška, jablko, třešeň… 

o Suchý- ořechy, kukuřice, mák, hrách..  

PRACOVNÍ ČINNOSTI:  

• Tvorba kvetoucí rostliny s jejími částmi 

HUDEBNÍ VÝCHOVA: 

• Hra s vyjmenovanými slovy po S  

TĚLESNÁ VÝCHOVA: 

• Procházka s pozorováním rostlin. Jejich květů- barva, velikost… 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

Email: michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz 

Týdenní plán-15. lekce. Opsat slovíčka do slovníčků a naučit se je. V PS str. 38-39. Rodičům pošlu do 

e-mailu správné řešení. 

  

mailto:michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz


Třída: 3.B 

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 14. lekce, vrátí se k cvičením v PS 

(vyplněno máte mít už z minulého týdne do str. 37).  

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

doporučená cvičení / pracovní listy najdete v předchozích zadáních (především zadání 13+14-21 

– uloženo v našem AJ kanále).  

Ve škole budeme kromě opakování procvičovat otázky a krátké odpovědi – otázky „Is he…? / Is 

she…?“ (Je on / ona…?) a kladné i záporné odpovědi „Yes, he/ she is. / No, he / she isn’t.“ (Ano, 

on / ona je. / Ne, on / ona není.). Procvičujte si samostatně.  

Obvyklým způsobem si připravte slovíčka 15. lekce – zápis do slovníčku a opis nových slovíček (5x 

každé) do domácího sešitu.  

  

 

Procvičovat můžete (všichni) zde:  

chapter 15 (sweb.cz) 

DIDAKTIS CHAPTER 15 Flashcards | Quizlet 

V pracovním sešitě vypracujte do konce týdne cvičení 15. lekce – str. 38+39.  

mailto:Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz
http://syrole1.sweb.cz/AJ3_DIDAKTIS/cviceni_15.htm
https://quizlet.com/519182056/didaktis-chapter-15-flash-cards/


Foto vypracovaných cvičení mi prosím pošlete spolu se slovíčkovými úkoly ke kontrole (do 

soukromého chatu v Teams, nebo emailem), a to do pátku 23.4. (platí pro ty, kteří nechodí 

prezenčně do školy). 

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. 

 


