
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 3. C 

Třídní učitel: Mgr. L. Křenková 

Zadávací období:  6.-9. dubna. 

  

Dobrý den,  

zasílám týdenní plán práce na příští týden. Vzhledem k vývoji stávající situace si nejspíš deníky 

vyberu v dubnu ve škole přímo od dětí. Nikam deníky nenoste.  Pokud však ale víte, že Vaše 

dítě do školy nepůjde, přineste ho do školy. Budu kontrolovat deník za měsíce leden – duben. 

Stane-li se, že se někdo nebude moci zúčastnit on-line výuky, nechť si práci doplní dle plánu. 

Rozvrh online výuky je stejný ÚT - ČT od 8,30. Děkuji za skvělou spolupráci  a snad brzy s 

dětmi na viděnou. 

Úkoly k zaslání (do pátku 9.dubna): 

VV - velikonoční/jarní pohled - spolu se čtenářským deníkem až ve škole 

PČ - velikonoční dekorace – zaslat foto 

  

Plánované testy: 

ČJ - Pádové otázky - středa 

AJ  - Chapter 17 - čtvrtek 

  

ÚTERÝ 

  

Český jazyk    Vyjmenovaná slova po V      

 Kartičky se slovy po V 

Učebnice - 86/1 

PS V – 24/1,2 nahoře 

PS m – 46/2,3 

  

Matematika  

Učebnice - 7/1,2,3,4,5 

  



Anglický jazyk  

Pouštěj si poslech 51/3 

Učebnice - 53 

Pracovní sešit - 44/3   45/4 

Napsat slovíčka Chapter 17 do slovníčku z učebnice str. 66. Výslovnost: bér, buk, kár, dol, 

kajt, plejn, stóribuk, tedi bér, toj, trejn 

STŘEDA 

  

Český jazyk          

Učebnice - 87/1,2 

PS V – 24/1,2 dole 

PS m – 47/1 

Čítanka - str. 144, 145 

Písanka - s.15 - báseň Duben 

  

Matematika  

Učebnice - 8/6,7,8,9,10 

  

Prvouka  

Učebnice - 46, 47 

Pracovní sešit - 48 KAŠPÁREK 

Zápisky - nadpis MÁME Z MINULA  jen pokračuj ...3, Polní plodiny       datum 7. dubna 

Opsat z učebnice všechny zelené rámečky A, B, C, D, E, F. 

Kdo bude chtít, nalepí nebo nakreslí vhodný obrázek. 

ČTVRTEK 

  

Český jazyk         

 Napsat na kartičky s obrázky slova příbuzná 

Učebnice - 87/3 

PS V – 24/3 

PS m – 47/2,3 



  

Matematika 

 Geometrie 

Učebnice - 6/1,2,3 

 

  

Anglický jazyk 

  

Pouštěj si poslech 51/3 

Učebnice - 53 

Pracovní sešit - 45/5,6 

PÁTEK 

  

Český jazyk         

  

Učebnice - nic    PS V – nic 

PS m – 34/ 4  c,d,  

Čítanka - s.146; Zodpověz si na otázky 146/1,2 

Písanka - s. 15  - 7.-11. řádka 

  

Matematika 

  

Učebnice - 9/11, 12 

  

Prvouka  

 Pusť si video 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=JaMS3/JaMS3.mc&pageord=203  

Učebnice - 50 úvod a Kořen 

Pracovní sešit - 49 - Udělej 2 úkoly s KAŠPÁRKEM a DOMEČEK, zbytek budeme dělat 

příští týden. 

  

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=JaMS3/JaMS3.mc&pageord=203


  

 

 

 


