
Zadávaná práce od 9. 11. do 13. 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 
 

32 
34 
38 

cv. 3, 5, 9 
cv. 1, 2, 3 
cv. 1, 2, 3 

  
bude probráno 
společně na on-line 

 Pracovní sešit 19        
20 
21 
22 

cv. 1–4   
cv. 4, 5  
celá stránka 
cv. 1, 2 

 
bude probráno 
společně na on-line 

 Školní sešit 32 cv. 9  3 řádky 

 Domácí sešit 34 cv. 2 e, f, g 
 

Matematika Učebnice 17 
18 

cv. 8, 9 
cv. 10, 11, 12 

bude probráno 
společně na on-line 

 Pracovní sešit 9 
10 
11 

cv. 8 
cv. 9 – 13 
cv. 14 

bude probráno 
společně na on-line 

 Početník 8                    
9 
10 
11 

1. sloupeček 
4. sloupeček 
celá stránka 
1. sloupeček 

bude zadáváno 
postupně jako 
společná či 
samostatná práce 

 Školní sešit uč. str.17/cv.8 3. a 4. sloupeček  

 Domácí sešit uč. str.18/cv.10 3. a 4. sloupeček  
 

Prvouka Učebnice 16, 17  on-line výuka 

 Pracovní sešit 8, 9  on-line výuka  

Čtení Čítanka 34 - 38  samostatná četba 

 Písanka 9  celou stránku napsat  



3.B Anglický jazyk (9.11.2020) pan učitel J. ŠOLC 

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

V minulém týdnu jsme si procvičili čísla do dvanácti, takže v tomto týdnu budeme tuto látku již jen procvičovat. Nově 

se pustíme do lekce osmé. Nejprve si však pojděte a naučte nová slovíčka. 

V pracovních sešitech pak na úterý, jak jsme se domluvili, vypracujte cvičení 1 a 4 a doplňte i český překlad. Pokud 

nebudete vědět, doplníme spolu na online hodině. Zbylá cvičení doděláme v průběhu týdne. 

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.  

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. 

 

3.B Anglický jazyk (9.11.2020) paní učitelka T. Stixová 

Dobrý den, 3. B. 

Všechny moc chválím, jak zvládáte on-line výuku. :) 

V tomto týdnu se na Teams sejdeme v úterý v 8:00 a ve čtvrtek v 9:50. 

Vždy mějte nachystané: BOOK (učebnici) WORKBOOK (pracovní sešit), EXERCISE BOOK (sešítek) 

MARK BOOK (žákovská knížka), PENCIL CASE (penál). 

 

V úterý si zkontrolujeme v pracovním sešitě str. 12/ cv. 3, str. 13/ cv. 5, 6. Společně si uděláme v pracovním 

sešitě na str. 12/ cv. 4. 

Procvičíme si čísla pomocí diktátu a znovu si přečteme básničku. 

 

Samostatně si po úterní hodině přepíšete básničku i s výslovností do sešitu a naučíte se ji na čtvrteční 

hodinu. Procvičujte si slovní zásobu lekce 1 – 5. 

 

BÁSNIČKA 

 

1 /van/ 2 /tů/ 3 /frý/ Count /kaunt/ with /vit/ me /mý/. 

4 /fór/  5 /fájf/ 6 /siks/ Count /kaunt/ the /d/ bricks /bryks/. 

 

Ve čtvrtek si vyzkoušíme básničku a slovíčka lekce 1-5. V pracovním sešitě si společně uděláme  na str. 13/ 

cv. 7 a 8. K dalšímu opakování slovní zásoby použijeme webové stránky UMIMEANGLICKY.CZ. 

 
 


