
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída:  3.A 

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

Zadávací období: 6.4. - 9.4. 2021 

Začínáme v úterý 6.4.2021 dle rozvrhu na úterý. 

Učivo bude probíráno v on-line hodinách. 

 

Český jazyk: 

Učebnice - Příbuzná slova k VS po P 

                        str. 74/4    str. 75/1,2,3,4      str. 76/1,2,3,4 

PS - velký II.díl - str. 18/1,2,3,4 

PS - malý - str. 14/c,d        str. 15/a,b 

Soustavně procvičovat pravopis VS a slov příbuzných - např. na www. Skolakov.eu 

Čtení - přečíst str. 135-136 

Psaní - str.17,18 

 

Matematika: 

 Opakování 

Učebnice - Pozor - III.díl !  str.3/2,4   str. 3/1,8,9 – slov.úlohy do škol.seš.  

                                         str.4/14,19   str. 4/12,15,17 – slov.úlohy do škol.seš. 

Soustavně procvičovat násobení a dělení v oboru násobilky - např. www.Skolakov.eu 

Připravujte se na písemné práce na str. 54-55, co je nejasné , konzultujte na on-line 

hodinách. 

PRV -  Obratlovci - uč. str. 58-59 , charakteristika jednotlivých skupin 

VV,PČ - dokončení projektu “Živočichové”. 

 

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


Předmět: Anglický jazyk 

Vyučující:  Štěpánka Suchanová 

Učivo:   Milé děti, připravte si pěkné povídání o Velikonocích, vše opakujte a ve středu se 

těším, procvičíme novou slovní zásobu. 

  



Třída: 3.A 

Předmět: Anglický jazyk   

Vyučující: Mgr. Michaela Vrácovská   

Zadání platí pro období: 6.4. – 9.4.   

Email: Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz   

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

  

Milí třeťáčci,  

opět zdravím vás i vaše rodiče ve zkráceném školním týdnu s novým zadáním práce. Kvůli 

velikonočním prázdninám jsme přišli o pondělní online hodinu, tento týden se sejdeme pouze ve 

středu.  

V minulých týdnech jsme probrali tematický celek, který byl rozložen do lekcí 9-12 (My face, my 

body and my clothes) – učivo z těchto lekcí (slovíčka, gramatika) bude zkoušeno po návratu do 

školy (testy, ústní zkoušení – vše na známky). Kdo má rezervy či nemá splněno, co bylo zadáno v 

předchozích zadáních, ve vlastním zájmu si doplní, aby předešel špatnému hodnocení (nebo 

nehodnocení, které by vyústilo v neklasifikování na konci školního roku). Potřebné informace 

naleznete v našem týmu (včetně starších zadání).  

Nezapomeňte také, že do úterý 6.4. mi máte poslat foto PS (str. 32-33) ke kontrole (přes Teams – 

preferuji, nebo emailem). Děkuji všem, kteří tak již učinili. 😉   

Během středeční online hodiny zkusíte sami přijít na to, co vám v AJ dělá problémy a na čem by 

bylo třeba zapracovat. Byl pro vás těžký překlad vět, obtížněji se vám čte nebo třeba máte 

tendence psát slovíčka podle toho, co slyšíte? Po rozcvičkách mi to každý zkusíte říct. Podle toho 

si navzájem poradíme, co ve vašich denních desetiminutovkách s AJ dělat.  

Místo páteční hodiny si připravte slovíčka 13. lekce My family – Moje rodina (str. 38-39), tzn. 

zápis i opis: do slovníčku zapište slovíčka 13. lekce podle učebnice na str. 47. A jako obvykle si 

poté každé nové slovíčko 5x napíšete do domácího sešitu. 

Jak už jste zvyklí, níže Vám kopíruji přehled slovíček i s výslovností, kdo chce, může si do slovníčku 

opět vlepit, nicméně připomínám doporučení si i tak slovíčka (bez výslovnosti) přepsat. Opis 

slovíček (tj. 5x každé) je povinný pro všechny. 
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Nová slovíčka můžete procvičovat i zde:  

chapter 13 (sweb.cz) 

DIDAKTIS CHAPTER 13 Flashcards | Quizlet 

Před zahájením nového tematického celku (čeká nás „Family – Rodina“) je vhodné si také zpětně 

projít vaši starší práci, cvičení v PS (hotovo byste nyní měli mít do str. 33 včetně), zápisy v sešitě, 

slovíčka. Zdají se vám vaše staré chyby k neuvěření? Tak to jste na dobré cestě, znamená to, že 

jste na sobě zapracovali a posunuli se zase o kousek dál! 😉 Takovou osobní zpětnou vazbu ale 

nezískáte, pokud vám něco ze zadané práce chybí, proto co nejdříve doplňte a pošlete ke kontrole.  

Předem děkuji za spolupráci při hodinách i mimo ně, kdybyste potřebovali něco konzultovat, jsem 

k dispozici v Teams nebo na emailu. Ve středu se těším na viděnou / na slyšenou, Vaše MV. 

 

 

  

 

 

  

http://syrole1.sweb.cz/AJ3_DIDAKTIS/cviceni_13.htm
https://quizlet.com/519182106/didaktis-chapter-13-flash-cards/

