
Zadávaná práce od 8. 2. do 12. 2. 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 78 
79 
81 
82 

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

  

bude probráno 
společně na on-line 
 

 Pracovní sešit 36  cv. 1  bude zadáváno 
postupně jako 
společná práce či 
DÚ  
 

 Pravopis. pět. 12 
13,16,17,27,28,29 
15 
26 

sloupeček 2.,3. 

celé stránky 
2. sloupeček 
2. a 3. sloupeček  

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

Matematika Učebnice 48 
49 
50 
51 
52 

cv. 19,20,21,22 
cv. 1,2,3,4 
cv. 1,2,3,4 
cv. 1 
cv. 2,3,4,5,6 

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

 Pracovní sešit 31 
32 
33 
35 

cv. 9,10,11,12,13 
cv. 14,15,16,17 
cv. 1,2,3,4 
cv. 1,2,3,4,5  

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

 Početník  26,27 
 28 

celá stránka 
1.,2,3. sloupeček 

 
 
 

Prvouka Učebnice 28,29  on-line výuka 

 Pracovní sešit 43 celá on-line výuka 

Čtení Čítanka 101–105  samostatná četba 

 Písanka 20  napsat celou 
stránku 



 

Angličtina paní uč. T. Stixová 

Dobrý den, 3. B. 

Předem chci napsat, že všechny moc chválím. Krásně pracujete. :) 

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

 

V úterý budeme zkoušet slovíčka lekce 12. Opět si zacvičíme a zahrajeme si Saimona.:) V učebnici si 

společně projdeme na str. 26/ cv. 3 a str. 27/ cv. 4 a 5.  V pracovním sešitě si uděláme na str. 26/ cv. 4.  

 

Za domácí úkol se učíte slovíčka lekce 12 a 13. Zapíšete si také následující ZÁPIS a naučte. 

 

!!!ZÁPIS!!! 

 

OTÁZKA – Is it …? = Je to …? 

 

ODPOVĚĎ – Yes, it is. = Ano, je.  No, it isn´t. = Ne, není. 

 

Ve čtvrtek si vyzkoušíme slovíčka lekce 12 a 13. V pracovním sešitě si uděláme na str. 27/ cv. 5, 6, 7. 

Projdeme si zápis a vyzkoušíme si otázky. 

 

Za domácí úkol se učíte slovíčka lekce 13 a 14. 

 

Angličtina pan uč. J. Šolc 

3.B Anglický jazyk (8.2.2021) 

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

V úterý zkontrolujeme DÚ (WB 35/4) a následně se společně pustíme do nové lekce v učebnici, kde je cílem 

umět učit a popsat části hlavy a vyjádřit vlastnictví pomocí I have got…. Každopádně si ještě zopakujeme i 

popis oblečení svého i jiných osob (I am wearing… He is wearing… atd.). Věřím, že nám zbyde i čas na 

zopakování si dalšího doposud probraného učiva, protože části hlavy jsou přeci jenom opakováním první a 

druhé třídy ;) 

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. 


