
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída:  3.A 

Třídní učitel:  Mgr.  Rejžková Olga 

Zadávací období: 7.6. - 11.6.2021 

Český jazyk: 

Učebnice -  str. 97/1 - doplň pravopisné jevy + 97/1a  , str. 98/1 doplň pravopisné jevy + 98/1a 

                      str. 110/1a,b,c – Pozdrav, adresa 

PS velký - str. 32/3 

PS malý -str.  29-30 

Matematika: 

Učebnice - str.36/23 , str.36/29,30 slov.úlohy - napiš do škol. seš., str.39/1,2,3, str. 45/1,2 

Geometrie - Kružnice, kruh, práce s kružítkem 

Písanka - str.30 

Čítanka - str. 172-173 

Prvouka: 

Lidské smysly – str.68, Kostra, svaly – str.68 

  



Třída: 3.AB 

Předmět: Anglický jazyk   

Vyučující: Mgr. Michaela Vrácovská   

Zadání platí pro období: 7.6. – 11.6.   

Email: Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz   

Online hodina: není – prezenční výuka ve škole 

  

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

Učivo na tento týden je opakování lekcí 16-18 (PS str. 48+49) + 19. lekce – učebnice str. 56+57, PS 

str. 50+51. V závěru týdne (3A-pátek, 3B-čtvrtek) budeme ústně zkoušet popis obrázku (nutné 

umět slovní zásobu a učivo 19. lekce). Kdo není ve škole, zkouší samostatně, po návratu do školy 

předvede.  

Ve škole budeme pracovat s novou slovní zásobou a vazbou There is… / There are… K procvičování 

využijte odkazy z minulého zadání, slovíčka už máte z minulého týdne ve slovníčku i opsaná:  

• slovíčka 19. lekce:  

chapter 19 (sweb.cz) 

DIDAKTIS CHAPTER 19 Flashcards | Quizlet 

• učivo 19. lekce: 

There is - There are activity for Segundo de Primaria (liveworksheets.com) 

Copy of THERE IS / THERE ARE - Quiz (wordwall.net) 

There is / There are - Group sort (wordwall.net) 

Kdybyste si nevěděli s něčím rady, jsem k dispozici v Teams nebo na emailu. Ať se vám daří, MV. 

  

 

 

Předmět:  Anglický jazyk 

Vyučující:  Štěpánka Suchanová 

Učivo:  Vypracuj si slovíčka z lekcí 16, 17, 18, 19, 20, 21 – pomalounku si osvojuj novou slovní zásobu, 

opakuj si gramatiku – vazba There is/  There are.  

 

             

mailto:Michaela.Vracovska@zsgvodnany.cz
http://syrole1.sweb.cz/AJ3_DIDAKTIS/cviceni_19.htm
https://quizlet.com/519181428/didaktis-chapter-19-flash-cards/
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Places_in_town/There_is_-_There_are_nx964126yz
https://wordwall.net/resource/17026704/copy-there-there
https://wordwall.net/resource/14054882/there-there

