
Zadávaná práce od 2. 11. do 6. 11. 2020   Třída: 3. B 

 

Bližší pokyny k AJ naleznete na další stránce. 

Předmět Učební 
materiál 

Strana Cvičení Poznámky  

Český jazyk  Učebnice 
  

27 
28 
31 

cv. 1,4 
cv. 1, 2, 3 
cv. 1, 3 

  
bude probráno 
společně na on-line  

 Pracovní sešit 17         
18 
20 

cv. 3, 4   
cv. 3, 4, 5  
celá stránka 

 

 Školní sešit 27 
28 
31 

cv. 2  
cv. 4 
cv. 5 – 2 řádky 

napsat do ŠS 

     

Matematika Učebnice 16 
17 

cv. 3, 4, 5 
cv. 6, 7 

bude probráno 
společně na on-line 

 Pracovní sešit 8 
9 

cv. 3, 4 
cv.5, 6, 7 

 

 Početník 7                       
9 
10 

celá stránka 
dokončit 
1. a 2. sloupeček 

 

 Školní sešit    

     

Prvouka Učebnice 15  přečíst 

 Pracovní sešit 8  vypracovat 

     

Čtení Čítanka 28 - 33  přečíst 

 Písanka 8  celou stránku napsat 

     

Anglický jazyk Učebnice AJ 1 
T. Stixová 

12 
13 

cv. 1,2,3 
cv. 4,5,6,7 

bude probráno 
společně na on-line 

 Pracovní sešit 12 
13 

cv. 1,2,3 
cv. 5,6 

Vypracovat 
samostatně do čtvrtka 

 Učebnice AJ 2 
J. Šolc 

   

 Pracovní sešit celá lekce 7 
14 
15 

cv. 1,5,7 
celá strana 
cv. 5,6 

český překlad 



3.B Anglický jazyk (2.11.2020) pan učitel J. ŠOLC 

Minule jsme si procvičili čísla od jedné do šesti, nyní tedy přeskočíme šestou lekci a pustíme 

se do sedmé, kde nám pokračují čísla. Učebnici si projděte a zaměřte se hlavně na slovíčka a 

větičky, co jsou na obou stranách dole. 

V pracovních sešitech pak vypracujte celou lekci 7 s tím, že u cvičení 1, 5 a 7 doplňte i český 

překlad. Pokud nebudete vědět, doplníme spolu na online hodině.  

Jakmile budete mít hotovo, vraťte se v pracovních sešitech na lekci šestou a vypracujte 

celou stranu 14 a ze strany 15 cvičení 5 a 6. Čtyřku si pak dodatečně zahrajeme spolu ve 

škole.  

Ve čtvrtek bychom si v 10:00 měli dát opět online hodinu (pokud dříve, dám včas vědět), tak 

zkuste do té doby zvládnout zadanou práci, abychom si to mohli zkontrolovat a případně 

dovysvětlit zadání, pokud byste něčemu nerozuměli, či nepochopili. Jinak prostřednictvím 

Teamsů se na mě můžete kdykoliv s čímkoliv obrátit, jsem tam každý den k dispozici. 

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

 

Dobrý den, milá 3.B. paní učitelka T. Stixová 

Tento týden se sejdeme na Teams ve čtvrtek 5. listopadu v 10:00. 

Na hodinu si přichystejte UČEBNICI, PRACOVNÍ SEŠIT, MALÝ SEŠÍTEK a PSACÍ 

POTŘEBY. 

Zopakujeme si barvy a čísla a překontrolujeme cvičení v pracovním sešitě. 

Společně si projdeme v učebnici na str. 12/cv. 1, 2, 3 a na str. 13/cv. 4, 5, 6, 7.  

V pracovním sešitě si vypracujete na str. 12/ cv. 1, 2, 3 a na str. 13/cv. 5, 6. Cvičení v 

pracovním sešitě MUSÍTE mít hotová do čtvrtka, protože si je budeme kontrolovat na on-

line hodině. 

Do čtvrtka si také udělejte opakovací kvíz na následujícím odkazu. 

https://kahoot.it/challenge/06734893?challenge-id=0827d878-487d-48d4-863a-

65142f0a1fc7_1603402483185 

Kliknete na odkaz, zadáte jméno a spustíte kvíz. Vždy vybíráte jednu správnou variantu. 

Kvíz si můžete zkusit několikrát, ale vždy zadejte vedle svého jméno číslo pokusu. 

Už se na všechny moc těším. 

                                                                   Tereza Stixová 

https://kahoot.it/challenge/06734893?challenge-id=0827d878-487d-48d4-863a-65142f0a1fc7_1603402483185
https://kahoot.it/challenge/06734893?challenge-id=0827d878-487d-48d4-863a-65142f0a1fc7_1603402483185

