
Třída 3.B      
Třídní učitelka  Mgr. Anna Tíková 
Anna.Tikova@zsgvodnany.cz 
 
 
Český jazyk: opakovat vyjmenovaná slova, probírat jednotlivá cvičení z pracovního sešitu. 
 
Matematika: opakovat násobilku, písemné sčítání a odčítání, prosím dodělat geometrii do 
konce učebnice druhý díl. 
 
Anglický jazyk: opakovat všechna cvičení z pracovního sešitu od první lekce, napsat do 
slovníčku další dvě lekce - neučit. 
 
Čtení: číst články v čítance do konce učebnice nebo číst vlastní knihu. 
 

 

 

Třída 3.B      
Předmět: Anglický jazyk 
Skupina:  Mgr. Jindřiška Kraťková 
Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 
 
Pracovní list najdete na stránce https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/kratkova-jindriska 

 

 

 

Prvouka 3.B 

Pavel Škudla 

Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz 

Úkoly pro mimořádné volno od 25.3.2020 do 3.4.2020 

 

25.3.2020 

Chráníme přírodu  Učebnice str. 62  

Napiš poznámky do sešitů a podle bodů převyprávěj 

Chráníme přírodu 

 dodržujeme pravidla  

 odpady: 1. pocházejí z přírody (rozloží se). 2. slouží jako druhotná surovina (recyklace), 3. 

uměle vytvořené – škodí, 4. chemické látky – nebezpečné 

 odpady je nutné třídit 
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27.3.2020 

Ohrožené druhy rostlin a zvířat Učebnice str. 63 

Napiš poznámky do sešitů a podle bodů převyprávěj 

Ohrožené druhy rostlin a zvířat 

 zřizují se pro ně NP, CHKO a rezervace 

 jsou zákonem chráněni (uveď 3 příklady chráněných živočichů a rostlin) 

 živočichové: 

 

 rostliny:  

 

 

 

1.4.2020 

Odpovědi na otázky napiš do sešitu, pokus se je vyfotit a poslat na e mail 

Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz 

 

 

Živočichové – opakování 

1. Vyjmenuj společné znaky živočichů (6): 

 

2. Podle stavby těla dělíme živočichy: 1.                                                                  2. 

 

3. Obratlovci se dělí (5):  

 

4. Jaká je největší skupina bezobratlých, uveď příklady (3): 

 

5. Podle druhu potravy dělíme živočichy na tři skupiny: 

 

6. Na jaké skupiny dělíme odpady (4): 
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3.4.2020 

Nový nadpis na novou stránku   Zdraví str. 64 

Napiš poznámky do sešitu a podle bodů převyprávěj 

Zdraví 

 po narození vidíme, slyšíme, cítíme  

doteky, vůně chutě 

 rosteme, vyvíjíme se, ovládáme pohyby  

celého těla, napodobujeme 

Jak přicházíme na svět 

 lidé se rozmnožují jako jiní savci 

 v těle matky dojde k oplodnění vajíčka 

spermií otce – vznikne zárodek v děloze 

vyvíjí se 9 měsíců, pak se narodí dítě 

 je odkázáno na pomoc mámy a táty  

tvoří rodinu (základ společnosti) 

 

 


