
Třída 3.B. 

Vyučující   Mgr.Anna Tíková 

Období   11.5. – 25.5. 

 

Prosím přečíst pokyny pro  rodiče na webu školy, týká 

se žáků 1.stupně. Distanční výuka bude probíhat do 

konce školního roku. 

    

Český jazyk 

Přídavná jména 

 

Učebnice str.58 . nauč se ,co jsou přídavná jména  

Udělej cvičení 1, 2, 3 

Pokračuj v pracovním sešitě str. 6 .cvičení 1, 2, 3, 4, 5  

 Zájmena 

 

Učebnice str.59. nauč se , co jsou zájmena  

Udělej cvičení 1, 2, 3 

Pokračuj v pracovním sešitě str. 7. Cvičení 1 ,2, 3, 4, 5 

Předložky 

 



Učbnice str.64. nauč se , co jsou předložky 

Udělej cvičení 1, 2, 3 

Pokračuj v pracovním sešitě str.10 . cvičení 1, 2 

 

Slohový výcvik 

Pořadí vět v příběhu 

Tento úkol tě bude určitě bavit a není těžký 

Pracovní sešit str.31 .cvičení 1 

 

 

 

Matematika 

Dnes tě čeká dělení se zbytkem, kdo sledujete Učí Telka ,tak tam to 

bylo probráno 

Musíš dobře umět násobilku ,pokud ne, zopakuj si a můžeš začít 

Pomůže tě tabulka na straně 8 ,násobky čísla 2 a musíš vždy hledat 

nejblíže menší násobky čísla 2 

Zkus zvládnout příklad 8, 10 

Pokud se ti to podaří ,pokračuj násobky čísla 3 na straně 9 ,příklad 11 

Zkus udělat příklad 13 ,nyní budeš hledat nejblíže menší násobky čísla 
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Čítanka 

Přečti si článek   KOPANÁ  str.136 

Odpověz na otázky 1, 2, 3 

Přečti si článek    UP A BABIČKA MOTYČKA  str.142 

Odpověz na otázky 1,2 

Přečti si článek  SEDMIKRÁSKA  str.146 

Odpověz na otázky 1, 2, 3 

Přečti si článek TÁTOVA SBÍRKA  str.150 

Odpověz na otázky  1,2 

 

Zadané úkoly piš do sešitu nebo na papír 

 

Přeji vám úspěchy  v  plnění úkolů ,mějte se moc hezky 

a pokud vám něco nepůjde ,doženeme to potom 

společně . 

 

 

  



Anglický jazyk  -celá 3.B. ,půlka 3. A. 

Opakuj si slovíčka všech lekcí 

Napiš  další dvě lekce do slovníčku , ale neuč se. 

Opakuj    

I have got – já mám 

You have got  -ty máš 

He has got  -on má 

She has got  - ona má 

It has got – ono má 

 

Přelož do sešitu věty. 

Ona je malá. 

Já mám šest tužek. 

Ty máš tři gumy a osm pastelek. 

On má dva bratry. 

 

Zopakuj si písničku- hlava , ramena ,kolena. 

WWW.yotube.com/watch?  

Zopakuj si anglickou abecedu 

Vyspeluj své jméno a příjmení 

  Zopakuj si  . 

http://www.yotube.com/watch


There are – oznamuješ 

Are there  -ptáš se 

Příklad . 

Are there two pens? 

Jsou tam dvě pera? 

Yes ,there are . 

Ano,tam jsou. 

 Přelož do sešitu. 

Jsou tam tři pastelky ? 

Ano,jsou. 

Jsou tam čtyři pravítka? 

Ano ,jsou. 

Tam je osm žlutých knih. 

Je tam penál? 

Ano ,tam je . 

 

Hodně úspěchů v práci. 

  



 

Pavel Škudla 

Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz 

Úkoly pro mimořádné volno od 11.5.2020 do 22.5.2020 

Nepřehlédněte !!! 

Na webových stránkách školy, v úvodu složky “Samostudium“  najdete Odkazy 

na zajímavé výukové weby: Učebnice online 

V tomto odkazu si můžete otevřít elektronickou interaktivní učebnici a pracovní sešit, které 

používáme ve škole. Zde si můžete prohlédnout obrázky, promítnout filmy a pracovat 

s interaktivními cvičeními v učebnici i pracovním sešitě 

Protože se některým z vás nedařilo připojit, pokusím se popsat, jak by to mělo jít: otevřete si 

stránky zsgvodnany.cz, na nich odkaz !Samostudium! (tam nyní jste), pod nadpisem Podklady 

k samostudiu postupujte dolů ž k odkazu Učebnice online, na ten klikněte a objeví 

se vám tam Multimediální interaktivní učebnice nově i bez 

instalace. Pojedete dolů až k velkému modrému nadpisu SPUSTIT UČEBNICE ONLINE,  

na ten klikněte a objeví se tam furmulář pro přihlášení - zadáte platnou e-mailovou adresu, 

heslo, kontrolu hesla, jméno a příjmení. Do e-mailu dostanete ověřovací odkaz, na ten 

kliknete a po přihlášení vyberete v horním menu "katalog" zvolíte si příslušnou učebnici a 

vyberete volbu "vyzkoušet". Mělo by to vyjít. 

 

13.5.2020 

Společné znaky se živočichy - Učebnice str. 70 

Společné znaky se živočichy 

 jako jiní živočichové se člověk vyznačuje  

životními projevy: 

 dýchá 

 přijímá potravu a vodu 

 vylučuje 

 pohybuje se 

 vnímá okolí 

 rozmnožuje se 

 roste, vyvíjí se 

 

 

Zkopíruj, vlep do sešitu a podle bodů převyprávěj. 

 

mailto:Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz
http://www.ucebnice-online.cz/


15.5.2020 

Společné znaky se živočichy – PL 

 

Spoj, co k sobě patří, vyfoť a pošli na adresu: 

Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz 

 

20.5.2020 

Čím se odlišujeme od zvířat – Učebnice str. 71 

V čem se odlišujeme od zvířat 

 pohybujeme se vzpřímeně 

 umíme složitě myslet 

 dorozumíváme se řečí 

 uvědoměle pracujeme (jemné pohyby,  

umělecká díla) 

 odlišujeme se způsobem života (oblékáme se,  

bydlíme, sportujeme), máme potřebu  

se vzdělávat 

 

Zkopíruj, vlep do sešitu a podle bodů převyprávěj. 

 

mailto:Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz


22.5.2020 

Čím se odlišujeme od zvířat –PL 

 

Proveď, vyfoť a pošli na adresu: Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz 

 

mailto:Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz

