
Práce pro 3.C – Lenka.Stastkova@zsgvodnany.cz – do 6. 4. 2020 

Moji milí studentíci, stateční rodičové.   

Rozpis na další týden se opravdu nachází v kolonce „Samostudium“ ne  „Suplování“, jak jsem Vám napsala – síla 

zvyku. Děkuji za pochopení.  

1. Kdo má hotovo něco z Přečteníčka, pošlete mi naskenované nebo vyfocené stránky/listy mailem.  

2. Přidejte také nakreslený a popsaný Tulipán – práci z minulého pondělí z Prv. Do konce týdne +/-. 

3. Další díl pracovního sešitu z M bych zatím nechala ve škole – ať Vás zbytečně nenutím k pohybu mezi lidmi. 

Vyvěsila bych tu nafocené stránky, které si vytisknete. Děkuji. Dál uvidíme, jak se vyvine situace. 

PONDĚLÍ 30.3.      

M – PS – Opakování str. 54 celá - zkus si, jestli to zvládneš. Dnes to nemusíš kontrolovat, výsledky najdeš ve čtvrtek 2. 

4. na stránkách školy  „Samostudium“ 3.C 

 Čj – Uč.  84/1, 2, 3     PS – 22/3 

ÚTERÝ 31.3.  

M – PS – Opakování  55/1 – 5 

Čj – Uč. /84/4 (napiš alespoň 3 věty, zbytek ústně nebo přes fólii), cv. 5 (za a- nemusíš), cv.  6    

       85/1, 1a 

PRV – Prac. sešit – 38/3 (pokus je dobrovolný),  4  

STŘEDA 1.4. 

Dneska se vůbec neučíme!    …………………………………………………Aprííííl!!! 

Tak jenom trošku  M – PS – 55/6-8 

                                      Čj – PS – 23/ 2 

Badatelský úkol:  Zjisti, jaký je rozdíl mezi hřebíkem a vrutem. Velmi jednoduše napiš, cos vypátral/a, a pošli mi 

řešení. Můžeš i malovat.  

ČTVRTEK 2.4. 

M-g – PS – 56/4, 5, 6 

Čj – PS – 23/1, 3, 1dole 

Nezapomínej na čtení, tělocvik a domácí práce. 

PÁTEK 3.4. 

Podle výsledků si zkontroluj opakování matematiky, napiš mi krátké zhodnocení, co už umíš úplně skvěle a co ti ještě 

dělá problém.  

Dnes pracujeme na www.umimematiku.cz – opakujeme, procvičujeme, hrajeme si, soutěžíme. 

Badatelský úkol: Zapřemýšlej, která povolání by si v současné situaci zasloužila pochvalu nebo diplom. Jedno si vyber 

a diplom nebo pochvalu pro něj namaluj.  
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