
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Dagmar Zittová              3. A 20. 4. – 24. 4. 2020 

PŘEHLED 

 

Milé děti, 

 

máte velkou pochvalou za zaslané úkoly, jste šikulky. Rodičům moc děkuji za pomoc. 

  Posílám učivo na další týden. Začnete si procvičovat první vyjmenovaná slova po V,  

  zopakujete si rod podstatných jmen, v matematice budete opakovat různé typy  

  příkladů a v prvouce se seznámíte se stavbou těla živočichů.    

Můžete dále procvičovat na www.umimeto.org, nezapomeňte na úkoly z angličtiny,  

které jsou nyní také na www.umimeanglicky.cz. 

Přeji všem hlavně hodně zdraví, síly a trpělivosti. Budu se těšit na další zaslané 

úkoly.   

 

 

 

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

ČESKÝ JAZYK Mluvnice: vy/Vy, vysoký, výt 

   

 

 

  

   

  Rod podstatných jmen 

  Čtení: Kniha podle vlastního výběru 

  Psaní: Písanka – duben  

 

ČJ uč. str. 104/1, 2, 108/cv. 3 

  Vyjmenovaná slova vy/Vy, vysoký 

  a výt si vybarvěte ve slovníčku a  

  podle učebnice k nim napište slova 

  příbuzná 

  ČJ -  PS  str. 24 

ČJ – PS str. 14 

 

Úkol na www.umimecesky.cz 

   

 MATEMATIKA Opakování 

   

M uč. str. 108 - 109 

   Procvičte si příklady ve cv. 2, 4,  

   14 a 19. Slovní úlohy nemusíte  

   dělat všechny. 

   Úkol na   www.umimematiku.cz 

 

 

http://www.umimeto.org/
http://www.umimeanglicky.cz/
http://www.umimecesky.cz/
http://www.umimematiku.cz/
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

  

   

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Pondělí: 

Pracovní sešit str. 38, cv. 1 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Pracovní sešit str. 38, cv. 2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Úterý: Pracovní sešit str. 39 

 

 

 

 

Vypracujte přiložený pracovní list. 

 

 

 

 

 

Čtvrtek: 

Učebnice str. 32   

 

Postupujte podle pokynů v PS. 
Až budete mít hotovo, 

poslechněte si říkanku ještě 
jednou a zkuste ji přečíst. 

Dbejte na správnou výslovnost. 
Text můžete opsat nebo zkusit 
napsat zpaměti.  

Poslech č. 1 

 

Prohlédněte si obrázky v tomto 
cvičení. Naučíte si tři nová 
slovíčka: sandwich, milkshake a 

sweets. Správné obrázky 
najdete v učebnici. Zjistíte, 

který sendvič, koktejl a bonbony 
patří Jackovi.  

Poslechněte si nahrávku 

k tomuto cvičení.  

Naučte se číst text v řečové 
bublině. 

Poslech č. 2 

 

Quizzy’s Questions 

Slova v první otázce vyslovte a také 

napište pod jednotlivé obrázky. 

Hotovou stránku vyfoťte a pošlete 

své učitelce. 

 

Pracovní list č. 1 – I like / I don’t 

like. 

Nemáte-li možnost tisku, opište 

věty do sešitu.  

Tento úkol také vyfoťte a pošlete 

své učitelce. 

 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/3A-Poslech_č.1_track18.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/3A_poslech_c2.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/3A-Pracovní-list-č.1_I-like_vocabulary.pdf
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Unit 5 At the park 

 

 

On-line procvičování slovní zásoba 

čísla a části těla 

 

 

 

Zapište si nová slovíčka – viz 

pracovní list č. 1 

Poslech č. 3 – hračky/toys 

 

V této lekci se budeme učit počítat 

do 20 a také se naučíme některé 

části těla. 

Zadáno i přes umimeto.org 

čísla 

části těla 

 

vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz 

hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz 

PRVOUKA  Stavba těla živočichů Prv – učebnice str. 58 – 59 

  Na pracovní list si nakreslete nebo  

  nalepte obrázky zvířat a popište  

  části těla. 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Čtěte také nahlas – alespoň 10 min. 

každý den 

Mezi předměty si dělejte přestávky, 

nedělejte všechny úkoly najednou 

Řadu vyjmenovaných slov po V si 

můžete procvičit na tomto odkazu 

 

 

 Pokud máte možnost, choďte ven, 

zacvičte si 

 

                                                                           

 

Dagmar Zittová 

Třídní učitelka 3. A 

 

                                                                           

  

 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_05/picturedictionary_05_01?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-numbers-1-uroven?source=explicitExercise
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-human_body-1-uroven?source=explicitExercise
mailto:vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/rada/cviceniV1.htm

