
Úkoly pro 3. A (14. – 16. 10.) 

Pondělí 19. 10.  

ČJ – učebnice str. 25 – cv. 1a) písemně do sešitu; b) c) d) ústně 

M – prac. sešit str. 10 – cv. 1, 2 

Úterý 20. 10.  

ČJ – prac. sešit str. 13 – Slovní druhy – opakování – cv. 1, a) b) + c) slova zakroužkovat v prac. seš. 

M – prac. sešit str. 10 – cv. 3, 4 

ČJS – str. 17 

Středa 21. 10.  

ČJ - https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/vyhledavani-1.html 

M – prac. sešit str. 11 – cv. 1, 2 

ČJ – čtení – čítanka str. 20 

Čtvrtek 22. 10.  

ČJ - https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/pexeso.html 

M – prac. sešit str. 11 – cv. 3, 4 

ČJ – čtení – čítanka str. 21 

ČJS - https://www.youtube.com/watch?v=aHy-gWzCYN0 

https://www.youtube.com/watch?v=iTbL1N-k_3Y 

Pátek 23. 10.  

ČJ - https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/vyhledavani-1.html 

M - https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/test/pocitame.htm 
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Anglický jazyk- 3. A, Mgr. Marie Kortanová- případné dotazy: 

kortanova.skola@centrum.cz, tel. 607 984 510 

 

20. 10.  

- procvičování slovíček- barvy, čísla, ve škole- viz. obrázkový slovník, učit se 

je  postupně i psát, pracovní sešit- str. 20, str. 21/cv. 1- ONLINE HODINA( 

google meet)- od 9 hod.,  

https://meet.google.com/cks-mavf-emw -připojte se zde (pokud máte 

možnost) 

- nově učit i slovíčka- uč. Str. 16- viz. obrázkový  slovník  

-pracovní sešit- str. 18/ cv. 2- najdi slovíčka, zakroužkuj a napiš do 

správných vagónků 

 

21. 10. 

- pracovní sešit- str. 19/cv. 2- odpovídáme na otázky Yes, it is (ano, je)/ No, 

it isn´t (ne, není).  

 

23. 10. 

Na list papíru nebo do obrázkového slovníku napiš- vzor: a red number one 

(napíši červenou jedničku) 

 

A yellow number three 

A green number five 

A black number eight 

A pink number four 

An orange number nine 

A blue number ten 
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A brown number seven 

A purple number two 

 

Vyfoťte a pošlete mi  prosím na mail, telefon ( např. What´s App…)- tel. 

číslo 607 984 510 

 

Děkuji za spolupráci! 

Marie Kortanová 

 

 

 

 

 


