
Zadávaná práce od 18. 11. do 20. 11. 2020   Třída: 3. B 

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

PRÁCE BUDOU DĚTEM ZADÁVÁNY PRŮBĚŽNĚ BĚHEM VYUČOVÁNÍ  

 

 

Pokyny k Aj naleznete na další stránce 

 

 

Předmět Učební 
materiál 

Strana Cvičení Poznámky  

Český jazyk Učebnice 38 
39 

cv. 3, 4, 5 
cv. 6 

 bude probráno 
společně na on-line 

 Pracovní sešit 22       
23 
24 

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

 
bude probráno 
společně na on-line 

 Pravopis. pět. 1 
2 
3 

celá stránka 
celá stránka 
sloupeček 1.,2. 

bude zadáváno 
postupně jako DÚ či 
společná práce  

 Školní sešit    

 Domácí sešit    

Matematika Učebnice 18 cv. 11, 12  bude probráno 
společně na on-line 

 Pracovní sešit 10 
11 

cv. 12, 13 
cv. 14–17 

bude probráno 
společně na on-line 

 Početník 11                    3.,4. sloupeček  bude zadáváno 
postupně jako 
společná či 
samostatná práce 

 Školní sešit    

 Domácí sešit    

Prvouka Učebnice 17  on-line výuka 

 Pracovní sešit 9  on-line výuka 

Čtení Čítanka 39–41  samostatná četba 

 Písanka 10  napsat celou stránku 



3.B Anglický jazyk (18.11.2020) paní učitelka T. Stixová 

Dobrý den, 3. B. 

Tento týden proběhne naše setkání ve čtvrtek 19. listopadu v 9:50. 

Na on-line hodině si vyzkoušíme slovíčka lekce 1-5 a básničku (učebnice str. 13/cv. 7). 

Začneme společně novou lekci. Projdeme si společně v učebnici str. 16/ cv. 1 a 2 a na str. 17/ 

cv. 3. 

Samostatně po této hodině vypracujete v pracovním sešitě str. 16/ cv. 1, 2, 3, 4 a na příští hodině 

si to zkontrolujeme. 

 

 

3.B Anglický jazyk (18.11.2020) pan učitel J. ŠOLC 

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

V minulém týdnu jsme si opět procvičili čísla do dvanácti, a v závěru vysvětlili užití neurčitého 

členu A/AN. V tomto týdnu budeme tuto látku opakovat a procvičovat a doděláme lekci 

devátou. Nezapomeňte se také učit nová slovíčka. 

V pracovních sešitech máme na čtvrteční hodinu zadaný úkol (21/3 a 4), ten si zkontrolujeme a 

pak se podíváme na zbylá cvičení. Projdeme si učebnici, a pokud zvládneme, nakoukneme i do 

lekce další, kde se budeme učit určování času. 

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. 

 


