
Zadávaná práce od 1. 3. do 5. 3. 2021   Třída: 3. B 

UČIVO BUDE PROBÍRÁNO SPOLEČNĚ NA ON-LINE VÝUCE, DOMÁCÍ ÚKOLY A SAMOSTATNÉ 

PRÁCE BUDOU DĚTEM ZADÁVÁNY PRŮBĚŽNĚ BĚHEM VYUČOVÁNÍ 

 (CO NESTIHNEME PROBRAT, PROBEREME DALŠÍ TÝDEN) 

 

Pokyny k Aj naleznete na další stránce 

 

Předmět Učební 
materiál 

Strana Cvičení Poznámky  

Český jazyk Učebnice 29 
84 
85 
87 
88 

celá(sloh) 
cv. 5,6 
celá 
cv. 1,2,3,4,5 
cv. 1 

  

bude probráno 
společně na on-line 
 

 Pracovní sešit 37 
39 
75 
54 
55 
62 

celá stránka 
cv. 6 
cv. 1 (sloh) 
cv. 1,2 
cv. 3,4 
cv. 1 

bude zadáváno 
postupně jako 
společná práce či DÚ  

 Pravopis. pět. 
  

 

Matematika Učebnice  
2. díl 
 
 
  

5 
6 
7 
8 

cv. 1,2,3,4,5 
cv. 6,7,8,9 
cv. 1,2,3,4 
cv. 5,6,7,8,9,10  

bude probráno 
společně na on-line, 
některá cvičení 
budou zadána jako 
DÚ 

 Pracovní sešit 
2. díl  

2 
3 
  

celá 
celá 
  

bude probráno 
společně na on-line, 
některá cvičení 
budou zadána jako 
DÚ 

 Početník 1 
Početník 2   

 28,29,30 
 2,3,4 
  

celé 
celé  

bude zadáváno 
postupně jako 
společná práce či DÚ  

Prvouka Učebnice 31  on-line výuka 

 Pracovní sešit 44,45  on-line výuka 

Čtení Čítanka 110-114  samostatná četba 

 Písanka 22  napsat celou stránku 



Angličtina paní uč. T. Stixová 

Dobrý den, 3.B. 

Musím Vás opět všechny pochválit.       

Online hodiny budou probíhat v úterý v 8:00 a ve čtvrtek v 9:50. 

V úterý začneme zkoušením slovní zásoby lekce 13 a 14. Vyzkoušíme si otázku IS IT …? a odpovědi. Poté 

si společně projdeme v učebnici str. 30/ cv. 1. 

Za domácí úkol se stále učíte slovní zásobu lekce 13 a 14. V pracovním sešitě si uděláte na str. 30/ cv. 1 a 

str. 31/ cv. 3. 

Ve čtvrtek si opět vyzkouším slovíčka. Společně si v učebnici projdeme str. 31/ cv. 3. V pracovním sešitě si 

učivo této lekce procvičíme na str. 30/ cv. 2 a str. 31/ cv. 4. 

Za domácí úkol se učíte slovíčka lekce 14 a 15. V pracovním sešitě si uděláte na str. 31/ cv. 5.  

 

Angličtina pan uč. J. Šolc 

3.B Anglický jazyk (1.3.2021) 

Online hodiny: úterý od 8:15 a čtvrtek od 10:00. 

V úterý zkontrolujeme DÚ (WB 38/1,2,3,4) a následně se společně pustíme do zbylých cvičení. Zopakujeme 

si i vyjádření vlastnictví pomocí I have got…. Připomeneme si některé oblečení v angličtině a naučíme se 

nové. Díky tomu budou naše příští crazy monsters ještě zajímavější. Podívejte se tedy na slovní zásobu 

lekce 19. 

Pokud byste potřebovali dovysvětlit zadání, nebo byste něčemu nerozuměli či nepochopili, můžete se na 

mě kdykoliv s čímkoliv obrátit prostřednictvím Teamsů, kde jsem každý den k dispozici. 

Tak zatím, have a nice day and see you soon! Bye bye, J.Š. 

 

 


