
Zadávaná práce od 23. 11. do 27. 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 39 
40 
41 
42 

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

  

bude probráno 
společně na on-line 

 Pracovní sešit 
 

  

 Pravopis. pět. 3, 4, 5, 6 
7 

celá stránka 
1.,2. sloupeček 

bude zadáváno 
postupně jako DÚ či 
společná práce  

Matematika Učebnice 19 
20 
21 

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

bude probráno 
společně na on-line 

 Pracovní sešit 12 
13 

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

bude probráno 
společně na on-line 

 Početník  12           1. 1. sloupeček   

Prvouka Učebnice 18  on-line výuka 

 Pracovní sešit 10  on-line výuka 

Čtení Čítanka 42–47  samostatná četba 

 Písanka 11  napsat celou stránku 

 Čítanka 42 Ptal se včera 
pána pán 

naučit básničku 
zpaměti na 30.11. 



3.B Anglický jazyk (23.11.2020) paní učitelka T. Stixová 

Dobrý den, 3, B. 

Tento týden proběhnou naše setkání v úterý v 8:00 a ve čtvrtek v 9:50. 

V úterý začneme diktátem na čísla 0-12. Zkontrolujeme si domácí úkoly z pracovního sešitu str. 

16/ cv. 1, 2, 3, 4. Tato cvičení nám posloužila k upevnění písemné podoby čísel. V učebnici na 

str. 17/cv. 4, 5, 6.tato cvičení budeme dělat ústně. 

Za domácí úkol si přepíšete do sešítku následující básničku s výslovností (uč. str. 17/cv. 6): 

seven /sevn/ eight /ejt/ nine /najn/ This /dys/ book /buk/ is /iz/ mine /majn/. 

ten /ten/ eleven /ilevn/ twelve /tvelf/ Put /put/ it /it/ on /on/ the /d/ shelf /šelf/. 

Ve čtvrtek si spolu básničku opět přečteme. V pracovním sešitě si společně uděláme na str. 17/ 

cv. 5 a 7. Vyzkoušíme si také ve dvojicích rozhovor HOW OLD ARE YOU?. Pokud budeme 

mít čas, zkusíme on-line Saimon says. :) 

A další týden se už uvidíme ve škole. MOC se na všechny těším. 

 

 

3.B Anglický jazyk (23.11.2020) pan učitel J. ŠOLC 

3.B Anglický jazyk (23.11.2020) 

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

V minulém týdnu jsme si prozradili, jak se ptáme na to, kolik je hodin a jak se řekne, když je celá hodina. 

Nyní si to procvičíme a podíváme se i na zbylá cvičení v pracovních sešitech. Nezapomeňte také na nová 

slovíčka. 

V pracovních sešitech máme na úterní hodinu zadaný úkol (22/1 a 2), 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 představovat sebe, svoji rodinu a kamarády.  

Vzhledem k tomu, že se brzy začneme potkávat ve škole, čekají nás kontrolní testíky, takže využijeme čas i 

na kompletní zopakování si doposud probraného učiva.  

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. 

 


