
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Dagmar  Zittová              3. A 23. 3. – 27. 3. 2020 

PŘEHLED 

Milé děti, posílám další učivo na tento týden. Z českého jazyka si procvičíte další 
vyjmenovaná slova po S, v matematice si zopakujete pamětné odčítání, v geometrii 

se dozvíte, jaký je rozdíl mezi kruhem a kružnicí a v prvouce se seznámíte s částmi 

rostlin a s jejich významem pro rostlinu. 

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Mluvnice: Vyjmenovaná slova po S 

     Slovní druhy - Částice 

Čtení: Kniha podle vlastního 

výběru 

Psaní: Pokračovat v Písance, zatím 

pouze stránky na březen           

Str. 97/ cv. 5 - písemně 

ČJ uč. str. 96 - 97 – sýkora, sysel, 

sýček cv. 1 – 6. Vybarvit tato 

vyjmenovaná slova a dopsat slova 

příbuzná do Vyjmenovaných slov 

hravě. 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-

trida/vyjmenovana-slova-po-

s/slovni-spojeni/vyber.htm 

ČJ PS str. 22, str. 12 – Částice 

ČJ uč. str. 123/cv. 1 

MATEMATIKA Pamětné odčítání – opakování a 

doplnění 

G – Kruh, kružnice 

 

Zaokrouhlování na stovky - 

opakování 

M uč. str. 94 - 95 

M PS str. 35 

G – M uč. str. 89 – 90, PS str. 41, 

42 

  https://skolakov.eu/matematika/3-

trida/zaokrouhlovani/jahodova-

uroda/1/kviz.html 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 Vypracujte prosím pracovní lis Pracovní list (to zvládnete sami) 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Čtěte také nahlas  

 Slovní úlohy vypracujte i se zápisem, 
výpočtem. Dávejte pozor na správnou 

odpověď 

 Na úkoly máte celý týden, nesnažte se 

udělat vše najednou, mezi předměty si 

dělejte přestávky 

   

Milé děti, máte za sebou první týden. 
Jste šikulky a určitě zvládnete i 

následující týden.  
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Upřesňující informace:  
Z Prv si vytvořte pracovní listy a založte do desek, pokud je máte u sebe. Stejně jako 

jsme to dělali ve škole. 

 

Např. Nadpis Podzemní části rostlin 

                    Kořen 

- upevňuje rostlinu v půdě 

- rostlina přijímá z půdy vodu s živinami 

          Obrázek – nakreslete, vystřihněte z časopisu nebo vytiskněte, záleží na vás, 

                      jakou úpravu si uděláte 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

Vyjmenovaná slova hravě str. 23 

Vyhledej si informace o zvířatech z vyjmenovaných slov po S 

 

 

Vážení rodiče, 

v případě nejasností mě neváhejte kontaktovat na email nebo mobilní telefon. 

 

Dagmar Zittová 

Třídní učitelka 3. A 

 

 


