
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Dagmar  Zittová              3. A 30. 3. – 3. 4. 2020 

PŘEHLED 

Milé děti, je za vámi další týden domácího učení a já jsem vám připravila úkoly na 
příští týden. Z českého jazyka zbývají poslední dvě vyjmenovaná slova po S, 

v matematice si procvičíte písemné sčítání a odčítání a v prvouce se seznámíte 

s významem dalších částí rostlin.  

Vím, že to teď není jednoduché pro vás, děti, ale ani pro rodiče. Jste moc šikovné, 

společně to určitě zvládneme. Přeji všem hlavně hodně zdraví! 

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

ČESKÝ JAZYK Mluvnice: Vyjmenovaná slova po S 

     Slovní druhy - Citoslovce 

 

Čtení: Kniha podle vlastního 

výběru – Čtenářský deník – duben 

 

Psaní: Učebnice str.99/ cv. 3, str. 

100 cv. 5  

ČJ uč. str. 99 - 100. Vyjmenovaná 

slova syčet a sypat. 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/cviceni4A.htm 

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

trida/vyjmenovana-slova-po-

s/slovni-spojeni/cviceni5A.htm 

  ČJ PS str. 23, str. 12 – Citoslovce 

ČJ uč. str. 124 

MATEMATIKA Písemné odčítání 

   Procvičování písemného sčítání a    

   odčítání 

 

   G – Kruh, kružnice 

M uč. str. 97 - 98 

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

trida/pisemne-scitani-a-odcitani-

do-1000 

 

Vytvoř různé obrázky pomocí 

kružítka 

ANGLICKÝ 

JAZYK   

V. SOULKOVÁ 

H. ŽEJDLÍKOVÁ 

Tento týden si opět procvičíme frázi 

a otázku „I like…… , Do you 

like….?“ 

Procvičíme čtení textu a psaní e-

mailu.  

Postupně se začneme učit nová 

slovíčka - ovoce 

Pondělí:  

Procvičování čtení s porozuměním. 

Nejprve si poslechněte poslech a 

napište názvy všech potravin, které 

uslyšíte. 

 

  

 

   

 

   

 

  Viz příloha Poslech book pg. 29 

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/slovni-spojeni/cviceni4A.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/slovni-spojeni/cviceni4A.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/slovni-spojeni/cviceni4A.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/slovni-spojeni/cviceni5A.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/slovni-spojeni/cviceni5A.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/slovni-spojeni/cviceni5A.htm
https://skolakov.eu/matematika-3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000
https://skolakov.eu/matematika-3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000
https://skolakov.eu/matematika-3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/poslech_book_pg_29.mp3
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Čtení učebnice str. 29, ještě jednou 

si pusťte poslech a sledujte text 

v učebnici. Pak text hlasitě 2x 

přečtěte. 

Zkontrolujte svůj seznam slov 

s učebnicí, zda jste na něco 

nezapomněli. 

  Úterý:  

Napište e-mail, doplňte, co máte a 

nemáte rádi. Dokreslete obrázek. 

E-mail můžete poslat přímo do 

našeho e-mailu nebo ho vyfoťte 

v prac. sešitě a pošlete mailem 

  

Čtvrtek:   

Čtení příběhu s poslechem 

Přečti hlasitě příběh. 

Doplň chybějící slova/fráze do 

textu/komiksu. 

Poslechni si písničky. 

Kolik názvu ovoce se naučíš? 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní sešit str. 35/1 

Pracovní sešit str. 35/2 

vitezslava.soulova@kamenka-

celakovice.cz 

hana.zejlikova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

Viz příloha Poslech book pg. 30 

 

Viz příloha Colin in Computerland 

 

Písnička 

Písnička 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Čtěte také nahlas  

 Na úkoly máte celý týden, každý den si 
udělejte část z každého předmětu a 

nezapomínejte na odpočinek a přestávky 

mezi předměty 

Jestli máte možnost, pozorujte jarní 

přírodu   

  

 

 

Upřesňující informace:  
Z Prv pokračujte v tvorbě pracovních listů. Napište vždy nadpis, význam části pro 

rostlinu a namalujte nebo nalepte obrázky.  

Např. List 

- K čemu je list důležitý? 

- Nakresli obr. str. 51 nebo nějaký nalep a popiš 

Pracovní listy dále zakládejte do desek 

 

 

mailto:vitezslava.soulova@kamenka-celakovice.cz
mailto:vitezslava.soulova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.zejlikova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.zejlikova@kamenka-celakovice.cz
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/poslech_book_pg_30_v2.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/3B-Tydenni-plan-30_03-03_04_2020-Priloha-Colin-in-Computerland.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OESBH5SK_9c
https://www.youtube.com/watch?v=FJVrNQGmE8c
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Dobrovolné (doplňkové učivo): 

Vyjmenovaná slova hravě str. 22 

Vyhledej význam těchto slov a zapamatuj si pravopis: sivý holub, sirotek, osika 

 

 

Vážení rodiče, 

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

 

Dagmar Zittová 

Třídní učitelka 3. A 

 

 


