
Zadávaná práce od 10. 5. do 14. 5. 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 116 
117 

celá 
celá 

 bude probráno 
společně na on-line 

 Pracovní sešit 49 
51 
52 
56 
67 
68 
85 

cv.4 
celá 
B,F,L,M 
cv.1 
cv. 4,5 
cv. 7,8 
celá (Sloh) 

bude zadáváno 
postupně jako 
společná práce či DÚ  

 Pravopis. pět. 43 

44 

celá 
celá 

 

Matematika Učebnice  
2. díl 
 
 
 

28 
29 
30 
31 

celá 
celá 
celá 
cv. 9,10,11 

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

 Pracovní sešit 
2. díl  

17 
18 
19 

celá 
celá 
cv. 8,9 

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

 Početník 2    18 
 19 
 20 

4. sloupeček 
3. a 4. sloupeček 
celá 

 bude zadáváno  
  postupně jako 
 společná práce či DÚ  

Prvouka Učebnice 56  - 57 Živočichové 
Společné znaky  

on-line výuka 

 Pracovní sešit 51 celá on-line výuka 

Čtení Čítanka 
 

Namnožený list samostatná četba 

 Písanka 
 

Namnožený list samostatná práce 



Angličtina paní uč. T. Stixová 

Dobrý den, 3. B. 

Tento týden se budeme setkávat on-line (úterý 8:00 a čtvrtek 9:50). 

V úterý budeme zkoušet slovní zásobu lekce 19 a 20 a říkanku (uč. str. 41/ cv. 4).  

V učebnici si projdeme na str. 42/ cv. 1,3 a na str. 43/ cv. 4. V pracovním sešitě si 

zkontrolujeme na str. 42/ cv. 3.  

Za domácí úkol si přepíšete následující zápis výslovnosti do sešítku. Učíte se slovní zásobu 

lekce 20 a 21. 

!!!ZÁPIS!!!  

DAYS OF THE WEEK 

V Aj píšeme dny v týdnu s velkým písmenem. 

Monday  / mandej / pondělí 

Tuesday  / tjůzdej /  úterý 

Wednesday  / vensdej / středa 

Thursday  / frsdej /  čtvrtek 

Friday  / frájdej /  pátek 

Saturday  / satrdej /  sobota 

Sunday  / sandej/  neděle 

 

Ve čtvrtek si vyzkoušíme slovní zásobu a zkontrolujeme si zápis v sešitě. V učebnici si 

projdeme na str. 43/ cv. 5. V pracovním sešitě si uděláme na str. 43/ cv. 7.  

Za domácí úkol se učíte slovní zásobu lekce 20 a 21. \v pracovním sešitě si doplníte na str. 

43/ cv. 5. 

 

 



Angličtina pan uč. J. Šolc 

3.B Anglický jazyk (10.5.2021) 

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

V úterý si projdeme stranu 51 v pracovních sešitech a následně si procvičíme sloveso can, 

které jsme se ve škole naučili používat. Rozšíříme slovní zásobu co do domácích mazlíčků a 

nakoukneme do další lekce. Nezapomeňte se podívat na slovíčka.  

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. 

 


