
3.B 
Anna Tíková  - e-mail     anna.tikova@zsgvodnany.cz 
do 12.4.2020 
 
 
Milé děti,děkuji vám za to,že plníte uložené úkoly. V měsíci dubnu potřebujeme 
pracovat z matematiky díl č.3.  Paní Jiranová, maminka Matyáše se nabídla, že 
si u ní v obchodě můžete vyzvednout další učebnice. Je to obchod Elektro pod 
farou. Můžete si vyzvednout od čtvrtka 2.4. každý den v tuto dobu: 8.3O-11.3O 
nebo  13.30 - 15.3O. 

 

Český jazyk 

Prosím dodělejte všechna cvičení z vyjmenovaných slov/ sešítek posílám/, 
projdi ho od začátku. 
Učebnice: str. 111/ 1,2,3, 
                   str. 112/ 6a,b,c,  pracuj do sešitu nebo na papír. 
 
 

Matematika 

  
Učebnice č.3   str. 3,    př. 1 - 11 
                          str. 4,    př. 12 - 2O 
                          str. 5     př.  21 - 27 
                          str. 6     př.   1 -  4 
 
Všechna cvičení jsou na opakování, piš do učebnice,nebo na papír. 
 
 
 

Anglický jazyk 

Dodělej si pracovní sešit do str. 41  MY FAMILY 
Učebnice: udělej si rodokmen své rodiny podle cvičení 3, na straně 43. 
Zkus si sám přečíst stranu 44 a 45 A friend for grandma a zkus tomu porozumět. 
Opakuj si čísla 1 -2O na odkazu: skolakov.eu-3.trida numbers. 
 

Sloh 

Učebnice strana 110, přečti si cvičení 1. a odpověz na otázky a,b,c. 
Udělej cvičení 2/b. 
 

Písanka 

Vyber si to,co tě baví a piš. Můžeš popsat celý sešit nebo třeba několik 
stránek.Můžeš přeskakovat a vybarvovat. 



 

Čtení 

 
Přečtěte si jednu knížku a zapiš:  1. Název knihy 
                                                           2. Jméno autora 
                                                           3. Hlavní postava 
                                                           4. Několika větami napiš obsah knihy 
 
 
 
Přeji vám všem hodně úspěchů v práci a ozvu se   14.4.2020. Ještě bych vám  
chtěla popřát hezké velikonoce. 
 
 
                     Třídní učitelka Anna Tíková 
 

 

Prvouka 

Pavel Škudla - Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz 

Úkoly pro mimořádné volno od 2.4.2020 do 8.4.2020 

V úvodu této složky Samostudium najdete Odkazy na zajímavé výukové weby: 

Učebnice online 

V tomto odkazu si můžete otevřít elektronickou interaktivní učebnici, kterou používáme ve 

škole. Zde si můžete prohlédnout obrázky, promítnout filmy a pracovat s interaktivními 

cvičeními. 

 

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 
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vyvíjí se 9 měsíců, pak se narodí dítě 

 je odkázáno na pomoc mámy a táty  

tvoří rodinu (základ společnosti) 

 

8.4.2020  

Rosteme a vyvíjíme se str. 65, IC v Pracovním sešitě str. 59, 60 

 Napiš poznámky do sešitu a podle bodů převyprávěj 

  Rosteme a vyvíjíme se 

 novorozenec: poprvé se nadechne 

 kojenec: pije mateřské mléko 

 batole: sedí, leze, chodí, první slova 

 předškolák: rozvíjí řeč, napodobuje 

 školák: učí se číst, psát, počítat 

 dospívající: připravuje se na povolání 

 dospělý: pracuje, zakládá rodinu 

 starý člověk: odchází do důchodu 

 

 

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