
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Mgr. Michal Urban 3. B 23. 3. – 27. 3. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče, přeji Vám a Vašim dětem mnoho zdraví v této nelehké době. Všechny 
děti moc pozdravuji a prosím, aby se podívaly a procvičily toto učivo, protože jednou 

bude zase líp a vrátíme se zpět do normálního života i do škol.  

Děkuji. Michal Urban 

 

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

ČESKÝ JAZYK Procvičujte vyjmenovaná slova 
a slova příbuzná po S a dále 
opakujte vyjmenovaná slova a 

slov příbuzná po B, L, M, P 

 

 

 

 

 

Možnost procvičit doplňování i,í/y,ý 

po B a P online 

Vyjmenovaná slova sýkora-sysel-

sýček a slova s nimi příbuzná. 

Uč. str. 96/1 ústně 

Uč. str. 97/3,4 ústně 

 

PS str.22/1,2,3 písemné 

doplňovačky 

Uč.str.97/5 písemně do zeleného 

školního sešitu s linkami 

https://www.umimecesky.cz/cvicen

i-vyjmenovana-slova-b#exercise26 

https://www.umimecesky.cz/cvicen

i-vyjmenovana-slova-p#exercise26 

 

MATEMATIKA Pozor na úpravu, píšeme jednotky 

pod jednotky, desítky pod desítky, 

stovky pod stovky. 

Zkoušku taktéž. Na šíři stránky 

max. 2 příklady se zkouškami a 

vždy vynechat řádek. 

 

 

 

 

 U slovní úlohy nezapomeňte na 

zápis slovní úlohy, výpočet, zkoušku 

a odpověď. Požádej rodiče o kontrolu 

výsledku. 

 

Rodič řekne libovolné číslo do 100. 

Procvičování písemného sčítání a 

odčítání trojciferných čísel 

Uč.M-str.93/ cv. 14 a 18 

slovní úlohy 

Uč.M-str.93/cv.15 

 

Dělení trojciferného čísla 

jednociferným dělitelem 

Uč.M-str.141/cv.23 vypočítat oběma 

způsoby 

a) rozkladem dělence na dva sčítance, 

které mají společného dělitele 

b) písemným dělením 

 

Slovní úlohy 

Uč.M-str.141/cv.26,29 a 30 

 

Hra s rodiči:  

Nejblíže menší násobek šesti. 

 

 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-vyjmenovana-slova-b#exercise26
https://www.umimecesky.cz/cviceni-vyjmenovana-slova-b#exercise26
https://www.umimecesky.cz/cviceni-vyjmenovana-slova-p#exercise26
https://www.umimecesky.cz/cviceni-vyjmenovana-slova-p#exercise26
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Dítě hledá nejblíže menší násobek 

šesti k číslu rodiče. 

Příklad: 

Rodič: 50 

Dítě: odpověď 48 

ANGLICKÝ 

JAZYK 
Unit 4 - opakování 

 

 

 

1. Vocabulary / slovní zásoba 

https://elt.oup.com/student/happy

street/level1/picturedictionary_01/

picturedictionary_01_04/?cc=cz&se

lLanguage=cs 

Food, part 1, učebnice str. 24 

Food, part 2, učebnice str. 26, 

27 

Poslouchejte a opakujte.  

Návrh na procvičení: obě cvičení 

může napsat společně s rodiči jako 

diktát, doplňte člen – apple/ an 

apple, pear / a pear atp.  

 

2. Listen and read. How many ice 

creams? /Poslouchej a čti.   

Text v učebnici na str. 25 

poslech zde: 

https://elt.oup.com/student/happy

street/level1/stories_01/story_04?c

c=cz&selLanguage=cs 

Návrh na procvičení: napište věty, 

které si pamatujete.  

 

3. Listen and sing. / Poslouchej a 

zpívej.  

Cakes on a plate.  

Nová písnička k poslechu zde: 

https://elt.oup.com/student/happy

street/level1/songsandchants_01/s

ongsandchants_01_04/singalong_u

nit04rhyme?cc=cz&selLanguage=cs 

Návrhy na procvičování: napiš 

všechny číslovky, které v písničce 

zazní, nové slovo: plate – talíř, 

psaní textu zpaměti nebo opis, 

pečlivá výslovnost. 

 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_04/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_04/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_04/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_04/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/stories_01/story_04?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/stories_01/story_04?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/stories_01/story_04?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_04/singalong_unit04rhyme?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_04/singalong_unit04rhyme?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_04/singalong_unit04rhyme?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_04/singalong_unit04rhyme?cc=cz&selLanguage=cs
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ JAZYK 

Unit 4 - opakování 

4. Vocabulary / slovní zásoba 

https://elt.oup.com/student/happy

street/level1/picturedictionary_01/

picturedictionary_01_04/?cc=cz&se

lLanguage=cs 

Food, part 1, učebnice str. 24 

Food, part 2, učebnice str. 26, 

27 

Poslouchejte a opakujte.  

Návrh na procvičení: obě cvičení 

může napsat společně s rodiči jako 

diktát, doplňte člen – apple/ an 

apple, pear / a pear atp.  

 

5. Listen and read. How many ice 

creams? /Poslouchej a čti.   

Text v učebnici na str. 25 

poslech zde: 

https://elt.oup.com/student/happy

street/level1/stories_01/story_04?c

c=cz&selLanguage=cs 

Návrh na procvičení: napište věty, 

které si pamatujete.  

 

6. Listen and sing. / Poslouchej a 

zpívej.  

Cakes on a plate.  

Nová písnička k poslechu zde: 

https://elt.oup.com/student/happy

street/level1/songsandchants_01/s

ongsandchants_01_04/singalong_u

nit04rhyme?cc=cz&selLanguage=cs 

Návrhy na procvičování: napiš 

všechny číslovky, které v písničce 

zazní, nové slovo: plate – talíř, 

psaní textu zpaměti nebo opis, 

pečlivá výslovnost. 

 

 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_04/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_04/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_04/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_04/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/stories_01/story_04?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/stories_01/story_04?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/stories_01/story_04?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_04/singalong_unit04rhyme?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_04/singalong_unit04rhyme?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_04/singalong_unit04rhyme?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_04/singalong_unit04rhyme?cc=cz&selLanguage=cs
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PRVOUKA Zkus formou rozhovoru s rodičem 

odpovědět na otázky uvedené 

v pracovním sešitu na následujících 

webových stránkách. 

 Naše tělo – pracovní sešit 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

1. Příklady z matematiky vypočítejte. 

  Nezapomeňte na zkoušku. Poučte 
se z chyb, chybné příklady zkuste 
vypočítat znovu. 

2. Nemusíte hned vše udělat 
najednou, dbejte na odpočinek mezi 
úkoly. 

Rodiče prosím, aby své děti chválili 
a případné chyby brali s tím, že 
chybami se člověk nejlépe učí. 

Důležitý je klid na práci, žádná 
puštěná televize nebo rádio. 

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo):  

Domácí hlasité čtení po dobu minimálně15ti minut z vybrané dětské knížky. 

 

 

Mgr. Michal Urban 

Třídní učitelka: 3. B 

https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/345/nase_telo___pracovni_sesit_pro_3_rocnik.pdf

