
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Dagmar  Zittová              3. A 6. 4. – 8. 4. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče, milé děti, 

určitě se už těšíte na Velikonoce a také na velikonoční prázdniny. Učení vás tedy čeká 
tento týden jen tři dny, proto je úkolů méně. V ČJ si procvičíte probraná 
vyjmenovaná slova a slova protikladná. Do Kulturního deníku mi můžete napsat 

vyprávění o svých zážitcích z Velikonoc. V matematice budete jen opakovat písemné 

odčítání a procvičovat malou násobilku. 

Někteří jste se už přihlásili na www.umimeto.org a splnili i zadané úkoly. Z toho jsem 

měla radost a děkuji moc rodičům za to, že vám pomohli s registrací.  

Mám vyřídit pozdrav od paní asistentky. Paní učitelky z družiny posílají básničku a 

návod na výrobu zajíčka.  

Přeji všem pohodové Velikonoce a hodně zdraví! 

 

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

ČESKÝ JAZYK Mluvnice: Vyjmenovaná slova, 

Slova protikladná 

   

  Čtení: Kniha podle vlastního výběru 

– Čtenářský deník – duben 

  Sloh: Koledníci                                  

 

Psaní: Písanka – duben  

 

ČJ uč. str. 101 

Vyjmenovaná slova můžete 

procvičovat na  

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

trida 

Učebnice str. 98, cv. 3 napište do 

Kulturního deníku 

V písance začněte psát stránky na 

duben, nepište všechny najednou, 

rozložte si psaní na celý duben 

MATEMATIKA Písemné odčítání 

  Procvičování malé násobilky 

 

   

 

  M – PS – opakování  

M uč. str. 99 

   Opakujte si řady násobků 2-10  

Násobilku můžeš procvičit také na 

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

trida 

  M-PS- str. 36, počítání pro volnou 

chvíli, cv. 1, 2 a 3 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Tento týden procvičíme poslech – 

vrátíme se k textu Colin in 

Computerland, Part 3 

Zopakujeme si písničky z minulého 

týdne a procvičíme odpoveď na 

otázku What’s this? 

 

 

 

 

http://www.umimeto.org/
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida
https://skolakov.eu/matematika-3-trida
https://skolakov.eu/matematika-3-trida
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Přidáme novou slovní zásobu nejen 

na téma ovoce. 

Zopakujeme si užití neurčitého 

členu a/an. 

Hravě procvičíme “short answers“. 

Pondělí 

Poslech s porozuměním vypracujte 

podle následujících pokynů: 

Před poslechem pozorně přečtěte 

zadání jednotlivých cvičení v PS. 

Potom si poslechněte příběh Colin 

in Computerland – Part 3. 

Na základě poslechu doplňte 

chybějící informace v jednotlivých 

cvičeních. 

Hotová cvičení zkontrolujte 

s textem v učebnici.  

Zopakuj si písničky. 

 

Procvič si odpovědi na otázku 

What’s this? 

Hotový pracovní list č. 1 prosím 

vyfoťte a pošle emailem. 

 

Úterý 

Poslechni si novou písničku a doplň 

pracovní list, který s ní souvisí. 

Dobrovolný úkol: vyhledej všechna 

neznámá slova v textu a zapiš si je 

do sešitu i s českým překladem. 

Procvičování short answers hravou 

formou. Více informací v příloze. 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní sešit str. 36, cvičení 1,2,3 

 

Viz příloha Poslech book pg. 30 

 

 

 

 

Písnička 

Písnička 

Viz příloha Pracovní list č. 1 

vitezslava.soulkova@kamenka-

celakovice.cz 

hana.zejdlikova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

 

Písnička 

Viz příloha Pracovní list č. 2 

Viz příloha Pracovní list č. 3 

PRVOUKA    Na Louce 

     Pozorování jarní přírody 

    

     

     Velikonoce                                           

Prv – prohlédněte si obr. učebnice 

str. 54-55  

  Pozorujte při procházkách změny     

v přírodě 

Můžete se podívat na loutkovou 

pohádku ze série Chaloupka na 

vršku: Jak se pomlázky ztratily 

https://www.youtube.com/watch?v

=nW7iVeLfuYc&t=276s  

Na Youtube najdete i další díly 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/poslech_book_pg_30_v2.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=OESBH5SK_9c
https://www.youtube.com/watch?v=FJVrNQGmE8c
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/3A-Tydenni-plan-06_04-08_04_2020_Pracovní-list-č.-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oUGsMV-rphw
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/3A-Tydenni-plan-06_04-08_04_2020_Pracovní-list-č.-2.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/3A-Tydenni-plan-06_04-08_04_2020_Pracovní-list-č.3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc&t=276s
https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc&t=276s
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POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Čtěte také nahlas – alespoň 10 min. 

každý den 

 Procvičovat můžete také na  

www.umimeto.org 

jsou tam zadány úkoly z matematiky a 

českého jazyka 

Návod na výrobek z družiny 

https://www.youtube.com/watch?v=4jS

EUTgCVfM 

 

 

Básnička z družiny 

Ahoj děti, rodiče, 
zdravíme vás velice! 

 
Až uděláte úkoly, 

projdete se v okolí, 
procvičíte písmenka 

a zbude vám chvilenka, 
ke stolu se posaďte 

a něco si vyrobte. 
 

Ať už je to věneček, 
co ozdobí vám stoleček, 
ten, kdo umí harmoniku, 
zajíčka má v okamžiku. 

 
Procvičte si také svaly, 
aby slábnout nezačaly! 

 
 

 
Až budete běhat venku, 

zkoušet kotoul nebo scénku, 
nezapomeňte si vzíti roušku 

a nezdržujte se u staroušků! 
 

Ty musíme chránit přeci 
a postavit se správně k věci. 

Letos asi koledu 

ponecháme u ledu. 
 

Malovaná vajíčka 

zvládne vaše ručička. 
Užijte si svátky 

a ať jsme brzy zpátky! 
 

Krásné, byť trošku netradiční, Velikonoce 
vám všem přejí vychovatelky z družiny. 

Těšíme se na vás! 

 

 

                                                                          Dagmar Zittová 

                                                                          Třídní učitelka 3. A 

  

 

http://www.umimeto.org/
https://www.youtube.com/watch?v=4jSEUTgCVfM
https://www.youtube.com/watch?v=4jSEUTgCVfM

