
Zadávaná práce od 6. 4. do 9. 4. 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 101  cv. 1,2,3,4   bude probráno 
společně na on-line 

 Pracovní sešit 69 
70 
79 

cv. 1,2,3,4 
cv.1,2 
celá(sloh) 

bude zadáváno 
postupně jako 
společná práce či DÚ  

 Pravopis. pět. 37 2. a 3. sloueček   

Matematika Učebnice  
2. díl 
 
 
 

19 
20 
21 

cv. 9,10,11 
celá 
cv. 3,4,5,6 

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

 Pracovní sešit 
2. díl  

10 
11 
12 

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

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

 Početník 2    4 
 9 
 11 
 12 
 13 

3. sloupeček 
3. a 4. sloupeček 
2.,3. a 4. sloupeček 
celá 
1. a 2. sloupeček 

1. bude zadáváno 
postupně jako 
společná práce 
či DÚ  

Prvouka Učebnice 38, 39 Rostliny on-line výuka 

 Pracovní sešit 48  on-line výuka 

Čtení Čítanka 130 - 134  samostatná četba 

 Písanka 26  napsat celou stránku 



Angličtina paní uč. T. Stixová 

Dobrý den, 3. B. 

On-line hodiny jsou vždy v úterý 8:00 a ve čtvrtek 9:50. 

V úterý si vyzkoušíme slovíčka lekce 16 a 17. Zahrajeme si Mr. Stork, pomůckou nám bude 

Vaše oblečení, tak si oblečte spoustu barviček. V učebnici si projdeme na str. 35/ cv. 4. 

Zopakujeme si, jak popsat, co máte na sobě. 

Za domácí úkol se učíte slovíčka lekce 16 a 17. 

Ve čtvrtek si vyzkoušíme slovíčka. Někdo nám popíše, co má na sobě. V pracovním sešitě 

si společně projdeme na str. 35/ cv. 5. Zazpíváme si další písničku, kterou začneme novou 

lekci v učebnici na str. 36/ cv. 1. 

Za domácí úkol se učíte na slovíčka lekce 16 a 17. V pracovním sešitě si vypracujete na str. 

36/ cv. 2 

 

 

Angličtina pan uč. J. Šolc 

3.B Anglický jazyk (6.4.2021) 

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

V úterý zkontrolujeme DÚ (WB libovolná 3 cvičení z lekce 21) a následně se společně 

pustíme do zbylých. Zopakujeme si slovní zásobu z oblasti ovoce a zeleniny a rozšíříme 

případně i o slovíčka nová. Nezapomeňte na doposud probrané učivo (především dny 

v týdnu, kdo ještě neumí, pak druhy sportovních her, části těla, oblečení apod.). Závěrem se 

naučíme vyjádřit libost a nelibost. 

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. 

 

 


