
3.A  
Mgr.Alena Pišanová -   Čj,M,Prv 
Mgr. Jindřiška Kraťková a Mgr. Michaela Schánilcová- Aj 
pro období 2.4.-10.4.2020 
 
  
Český jazyk:předložky a spojky 
                     učebnice:str.64-65 
                     do cvičného sešitu 65/cv.2 
                     velký PS str.10 dole předložky+celá str.11 
                     procvičovat si diktáty na webové stránce http://cestina.diktaty.cz/ 
 
 
 Prvouka: přečíst si str.52-55+opsat si do sešitu jako další hodinu s nadpisem Květ a plod-
dole na str.52-K čemu slouží rostlinám květy a ze str.53 dole zelené K čemu slouží rostlinám 
plody 
  
Matematika: - webové stránky 

 Učebnice online 
 Matýskova matematika 
 Škola s nadhledem 
 Vševěd 
 Úlohy z matematiky 
 Fraus 
 Red monster - kurzy 
 ČT - UčíTelka 

-opakování a procvičování 
1. vynásob a vyděl 

8.7                                                               30:6 

5.6                                                               64:8 

9.3                                                               56:7 

7.4                                                               36:9      

9.6                                                               54:6 

8.8                                                               72:8 

7.9                                                               54:6 

5.8                                                               28:7 

6.7                                                               40:5 

9.10                                                             42:6 

8.6                                                               70:10 

7.4                                                               36:9 

 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/kratkova-jindriska
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/schanilcova-michaela
http://cestina.diktaty.cz/
http://www.ucebnice-online.cz/
http://www.matyskova-matematika.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.vseved.upol.cz/
https://www.matika.in/cs/
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma
https://redmonster.cz/kurzy
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/


2.přepiš pod sebe, sčítej a odčítej 

345+278                                                    812-216 

578+132                                                    905-478 

609+248                                                    547-228 

187+418                                                    1000-657 

365+289                                                    831-96 

487+262                                                    657-459 

354+428                                                    626-588 

278+629                                                    424-262 

464+246                                                    878-386 

457+466                                                    533-227 

583+499                                                    764-389 

578+422                                                    625-318 

 

 

3.Vyřeš slovní úlohu-proveď zápis,výpočet,odpověď: 

Maminka koupila 6 jogurtů za 54 Kč.Kolik bude stát 8 takových jogurtů?                           

 

 

 

 

4. Vyřeš slovní úlohu-proveď zápis,výpočet,odpověď: 

V lesní školce lesníci vysadili 360 boroviček a o 80 více smrčků.Kolik bylo všech stromků v lesní 

školce? 

 

 

 

 

5. Vyřeš slovní úlohu-proveď zápis,výpočet,odpověď: 

Maminka koupila Terezce svetr za 420 Kč a Martinovi kalhoty,které byly o 150 Kč levnější.Kolik 

maminka utratila za oblečení a kolik jí paní prodavačka vrátila z 1000 Kč? 

 

Přeji hezký den, pevné zdraví i nervy.:-) 
 



Třída: 3.A  

Předmět: Angličtina 

Jméno vyučujícího: Mgr. Michaela Schánilcová  

Zadání platí pro období: 2.4.-10.4.  

Email: Michaela.Schanilcova@zsgvodnany.cz  

 

1. Jako jste si minule kreslili hlavu a popisovali její části, tento týden si takto nakreslete a popište 

celé tělo. Používejte slovíčka, která znáte. 

2. Napište si slovíčka z učebnice str. 66 lekce 16. NEUČIT. 

3. Kdo máte přístup na internet, připravila jsem pro vás odkazy na hezké stránky, kde si můžete 

procvičovat, co už znáte. Rodiče bych poprosila, jestli by mi napsali krátkou zprávu na email, 

jestli děti mají možnost takto procvičovat. Budu tak mít lepší přehled, zda vám to vyhovuje 

nebo ne. Je tam více cvičení a nemusí je dělat všechny během jednoho týdne, ale postupně, 

nebo si vybírat témata, jak se jim budou líbit. 

 

Abeceda odpočet 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/abc-countdown 

barvy 

https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-colors-1-uroven?source=explicitMapGlobal 

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-colors-1-uroven?source=explicitMapGlobal 

čísla 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/at-school/phone/exercises.html 

školní pomůcky 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/at-school 

části těla 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-the-body-1 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/parts-of-the-body 

rodina 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/my-family 

 

 

 

 

  

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/abc-countdown
https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-colors-1-uroven?source=explicitMapGlobal
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-colors-1-uroven?source=explicitMapGlobal
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/at-school/phone/exercises.html
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/at-school
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-the-body-1
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/parts-of-the-body
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/my-family


Třída: 3.AB (skupina 3Aj3) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 1.4. – 8.4. 

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

 

Opakování čísel (numbers) 

Prosím o zopakování čísel od 1-20 na odkazu: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-

trida/numbers-1  (v případě že máte k dispozici počítač, tablet, mobil a internet) 

Postupně si rozklikněte 4 zobrazená cvičení na obrázku níže z odkazu: 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/numbers-1 

1) Čísla od 0-20 

2) Čísla od 0-10 

3) Čísla – slovíčka 

4) Čísla – přiřazování čísel 

 

Zdroj: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/numbers-1 

 

mailto:Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/numbers-1
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/numbers-1
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/numbers-1
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/numbers-1

