
Zadávaná práce od 19. 10. do 23. 10. 2020   Třída: 3. B 

 

 

Předmět Učební 
materiál 

Strana Cvičení Poznámky  

Český jazyk Učebnice 22, 23, 24 jen cv. 1  ústně 

 Pracovní sešit 10, 11, 16,17     
                     18 

celou stránku   
jen cv. 1. a 2.    

 

 Školní sešit    

     

Matematika Učebnice 15 cv. 1, 2 ústně 

 Pracovní sešit 8 cv. 1-4  

 Početník 5                       
9 

3. a 4. sloupeček 
3 sloupečky        

 

 Školní sešit    

     

Prvouka Učebnice 14  probereme na on-line 

 Pracovní sešit 7  probereme na on-line 

     

Čtení Čítanka 23 - 27  přečíst 

 Písanka 6  celá stránka 

     

Anglický jazyk Učebnice AJ 1 
T. Stixová 

10                  
11 

1 – 3  
4,6 

 

 Pracovní sešit 10                   
11 

1 – 3  
4 – 6  

 

 Učebnice AJ 2 
J. Šolc 

   

 Pracovní sešit 4. lekce dokončit 

5. lekce celá 

3,5,6 

 

 



3.B Anglický jazyk (19.10.2020) skupina 2, pan učitel J. ŠOLC 

V pracovním sešitu dodělej 4 lekci. Ve cv. 3 se opakuje stále stejná otázka, odpovědi jsou 

podle toho, co vidíš na obrázku. Následně můžeš vybarvit. Ve cv. 5 doplňuješ vynechaná 

slovíčka a vybarvuješ krabice podle textu. V šestce pak hledáš barvy, které přepisuješ na 

volné řádky okolo.  

Pátou lekci zvládneš snadno celou. Jednička a pětka je nám už zcela jasná, to je hned. Jen 

nezapomeň připsat překlad, pokud budeš vědět. Celá lekce je zaměřena na opakování čísel, 

takže i zbylá cvičení nebudou dělat problém.  

Ve čtvrtek bychom si v 10:00 měli dát online hodinu, na kterou se již těším, tak zkuste do té 

doby zvládnout zadanou práci, abychom si to mohli zkontrolovat a případně dovysvětlit 

zadání, pokud byste něčemu nerozuměli, či nepochopili. Tak zatím, have a nice day and see 

you soon! Bye bye, J.Š. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZADÁNÍ PRÁCE 3. B – STIXOVÁ 

Sejdeme se na Teams 22. října v 10:00 

Tento týden si zopakujete COLOURS (BARVY).  

V učebnici si projděte str. 10/ cv. 1 (ukazujte na slova a čtěte je), 2 (ukazujte na barvy a 

říkejte je v angličtině), 3 (říkejte otázku a ukazujte na barvu, poté si odpovězte, vše 

v angličtině, můžete dělat s rodiči nebo sourozenci) a na str. 11/cv. 4 (ukazujte na slova a 

čtěte je), 6 (ukazuj na krabice a a říkej celou větou v angličtině, jakou mají barvu) 

Pro zopakování výslovnosti bude sloužit slovníček, který Vám zde napíšu. 

V pracovním sešitě si vyplňte na str. 10/ cv. 1, 2 (vymalujte duhu podle toho, jaká barva je 

v pruhu napsaná), 3 (napište otázku a podle pravdy odpovězte, obrázky si vybarvěte) a str. 

11/cv. 4, 5 (budete doplňovat slovo, které ve větě chybí, jako příklad slouží první dvě věty, 

poté krabice vybarvěte), 6. 

Pro rozveselení si zkuste zazpívat: 

https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc 

Vše si projdeme společně ve škole. 

 

SLOVNÍČEK 

Colour / kalr / barva 

Red / ret / červená 

Orange / orynž/ oranžová 

Yellow / jelou / žlutá 

Green / grýn / zelená 

Blue / blů / modrá 

Purple / prpl/ fialová 

https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc


Grey / grej / šedá 

Black / blek / černá 

White / vajt / bílá 

Pink / pink/ růžová 

Brown / braun / hnědá 

Light / lajt / světlá 

Dark / dárk / tmavá 

What colour ? / vot kalr / Jaká barva? 

This box is … / dis boks iz / Tato krabice je … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


