
Třída: 3.B 

Třídní  učitelka: Mgr. Anna Tíková 

 

Milí žáci ,posílám  další  úkoly všem, kteří  nechodí od 25.5. do školy. Ostatní 

vše probírají ve škole ,tak se prosím snažte ,aby jste vše zvládli .Nezapomeňte 

na to,že úkoly se budou kontrolovat .Mějte se zatím moc hezky a ještě se 

ozvu,až dostaneme nějaké instrukce ohledně  vysvědčení .Myslím na vás . 

 

Český jazyk 

Pády –pádové otázky 

Nauč se nazpaměť  pádové otázky –učebnice str.70,cv.2-žlutý rámeček 

 

Spojky  

PS str.11,cv .1,2,3.     Nauč se ,co jsou spojky  

Nauč se nazpaměť tyto spojky:   

a,i,ani,ale,že,protože,jestliže,když,kdyby,aby,nebo. Hodně ti to pomůže 

v určování 

 

Příslovce 

Učebnice str.63 – nauč se ,co jsou příslovce 

PS str.10 ,cv.1,2,3 

 

Částice 

Učebnice –str.65 –nauč se ,co jsou částice 

PS str.12,cv 1,2 



 

Podstatná jména mají číslo 1.  

ROD 

Učebnice str.68 –nauč se žlutý rámeček  

Rod mužský-ten 

Rod ženský –ta 

Rod střední-to 

PS str.14 cv. 1,2,3 

 ČÍSLO 

Učebnice str.69 ,žlutý rámeček  

Číslo jednotné  

Číslo množné 

PS str.15 cv.1,2,3,4 

 

PÁD –pády umíte 

PS str.16 cv.1,2 

 

PODSTATNÁ JMÉNA OPAKOVÁNÍ 

PS str.16 cv.1 

 

SLOVESA 

Číslo –učebnice str.97-nauč se žlutý rámeček 

PS str.32 cv.1,2,3,4 

 



Osoba –učebnice str.98 –nauč se žlutý rámeček 

PS str.33 cv.1,2,3,4 

 

Čas učebnice str.99 –nauč se žlutý rámeček 

PS str.34 cv .1,2,3,4 

 

INFINITIV 

Učebnice str.100 –nauč se žlutý rámeček 

PS str.35 cv.1,2,3,4 

 

 

MATEMATIKA 

Budeme pokračovat v dělení se zbytkem . 

Poslechni si Matýskova matematika-matematika od 1.do 5.ročníku-3.ročník -

8.díl –číslo 38 –dělení číslem 3.Potom si vezmi  učebnici a udělej-str.9. př. 13 

Potom číslo 39 –učebnice-str.10 cv. 17,18,19 

Potom číslo 40- učebnice-str.12 cv.22,25 

Potom číslo 41 učebnice-str.13 cv.29,31 

Potom číslo 42 učebnice-str .14 cv.34,36,38 

Potom číslo 43 učebnice –str.15 cv.40,43 

Potom číslo 44 učebnice –str.16 cv.45,47 

OPAKOVÁNÍ 

PS str.17 cv.56 

PS str.33 cv.11 



Třída: 3.AB (skupina 3Aj3) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 8.6.-21.6.  

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

 

    The house and the rooms 

 

1) Opsat slovíčka s výslovností  z 16. lekce 

2) Cvičení z pracovního sešitu str. 42, cv. 1, 2, 3 

3) Cvičení z pracovního sešitu str. 43, cv. 4, 5, 6 

4) Procvičování slovní zásoby na odkaze: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/in-

the-flat 

5) Poslech písničky I live in a flat https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-

chants/i-live-flat 

 

Ad1) Slovíčka 16. lekce  

Upozornění: Výslovnost je přepsaná a zjednodušená pro vaši lepší představu, správná 

výslovnost je vystižena pouze fonetickými znaky. 

The house and the rooms 

slovíčko výslovnost překlad 

bathroom /báfrům/ koupelna 

bedroom /lbedrům/  ložnice 

hall /hól/ předsíň 

house /haus/ dům 

living room /living rům/ obývací pokoj 

kitchen /kyčn/  kuchyň 

room /rům/ pokoj 

toilet /tojlet/ WC  
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Pavel Škudla 

Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz 

Úkoly pro mimořádné volno od 8.6.2020 do 19.6.2020 

 

10.6.2020 

Mimořádné události - Učebnice str. 75 (pozorně si přečti) 

Mimořádné události 

 požáry, povodně, bouře, vichřice, laviny, zemětřesení 
 ohrožují zdraví, majetek nebo životní prostředí  

 požární poplach: reagovat na pokyny dospělých,  

přesunout se do bezpečí 

 všeobecná výstraha: zavřít okna i dveře, řídit se pokyny  

ze sdělovacích prostředků 

 varovné signály: požární poplach (přerušovaný zvuk sirény) 

                           všeobecná výstraha: (kolísavý zvuk sirény) 

 

Zkopíruj, vlep do sešitu a podle bodů převyprávěj. 

Vypracuj úkoly 8., 10, 11. na str. 58 v Pracovním sešitě. 

Vyfoť a pošli na adresu: Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz 

 

 

17.6.2020 

ABC ochrany zdraví str. 76 

- pečlivě přečti 

Pracovní sešit str. 59 – vypracuj úkoly 12. – 14. 

Vyfoť a pošli na adresu: Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz 
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