
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Dagmar Zittová              3. A 27. 4. – 30. 4. 2020 

PŘEHLED 

 

Milé děti, vážení rodiče, 

 

je za námi další týden domácího učení a já posílám nový týdenní plán. V českém 
jazyce budete pokračovat ve vyjmenovaných slovech po V. V matematice budete 

opakovat a násobit číslem 10. V prvouce se seznámíte s bezobratlými živočichy. 

Nezapomeňte na práci v umimeto.org. Budu se těšit na další zaslané úkoly. 

 

  Přeji všem krásné jarní dny, užijte si prodloužený víkend a odpočiňte si.  

 

 

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

ČESKÝ JAZYK Mluvnice: zvykat, žvýkat, výskat 

   

 

 

  

   

  Čtení: Kniha podle vlastního výběru 

  Psaní: Písanka – duben  

 

ČJ uč. str. 107/1, 2, str. 108/cv. 4 

  Vyjmenovaná slova zvykat, žvýkat 

  a výskat si vybarvěte ve slovníčku,   

  podle učebnice k nim napište slova 

  příbuzná 

  ČJ -  PS  str. 25 

  Čtenářský deník za duben 

 

Úkol na www.umimecesky.cz 

   

  MATEMATIKA Opakování 

Násobení 10 

   

M uč. str. 110 

   M uč. str. 24/ cv. 1, 2, 3 

   M - PS str. 28 

   Úkol na   www.umimematiku.cz 

 

 

  

   

 

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

ANGLICKÝ 

JAZYK 
Tento týden procvičíme učivo 
Unit 4 a budeme dále 

pokračovat v Unit 5. Postupně 
se budeme učit hračky, číslovky 
1-20 a také novou vazbu I have 

got.  

Pondělí: 

Poslechové cvičení 

 

Doplň chybějící slova do textu 

 
 
Znovu si poslechni nová slovíčka 

z minulého týdne. Pečlivě opakuj 
a vyslovuj názvy hraček. 

 
Zahraj si hry, kde procvičíš novou  
slovní zásobu. 

 
 

Úterý:  

Poslechni si písničku, která tě 

naučí anglicky říct, že něco máš 
nebo nemáš. Nejprve si jen 

poslechni a pak zkoušej i 
opakovat. 

 

I have got = Já mám 

I haven´t got = Já nemám 

 

Pracovní sešit strana 40/1 

 

 

Pracovní sešit strana 40/2 

 

 

 

Školní sešit 

 

 

 

 

 

 

 

Procvič si psaní potravin na 

základě porozumění mluvenému 
slovu zde. 

Doplňování v interaktivním 
pracovním listu zde.  

Poslech  – hračky/toys 

 

 

Hra č. 1 

Hra č. 2 

 

 

 

 

 

 

Písnička 

 

 

Na základě poslechu doplň čísla 
k obrázkům. 

Poslech Track 022 
 

Najdi názvy hraček a zakroužkuj 
je. 

Podívej se na obrázek a napiš, 
co má Quizzy a Ziggy. 
 

Napiš o sobě 2 věty, které 
hračky máš a 2 věty, které 
hračky nemáš. 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/czechexercises/lekce4?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/czechexercises/lekce4?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_05/picturedictionary_05_01?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_05/games_unit05_01?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_05/games_unit05_02?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=ibTiIaI6KsE
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/3A-TRACK022.mp3
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

Čtvrtek: 

Zopakuj si číslovky 1-10 

Nauč se číslovky do 20 

Nauč se číslovky psát, doplň 

pracovní list. 

 

Cvičení z pracovního sešitu a 

cvičení ve školním sešitě vyfoť a 
pošli své paní učitelce. 

 

Číslovky 1-10 

Číslovky 11-20 

 
Hra číslovky 1-20 
 

Příloha – číslovky 11-20 

vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz 

hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz 

 

PRVOUKA  Stavba těla živočichů Prv – učebnice str. 60 

  Na pracovní list napište, kdo patří 

  mezi bezobratlé živočichy a 

  namalujte nebo vystřihněte a 

  nalepte obrázky zástupců  

  bezobratlých živočichů 

  Pracovní list založte do desek na  

  prvouku. Můžete mi ho také poslat  

  emailem. 

 POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Čtěte také nahlas – alespoň 10 min. 

každý den 

Mezi předměty si dělejte přestávky, 

nedělejte všechny úkoly najednou 

    Pokud máte možnost, choďte ven, 

zacvičte si 

Pozorujte přírodu, rostliny a zvířata, 

o kterých se učíte 

 

 

Procvičovat vyjmenovaná slova 

můžete také na: 

Vyjmenovaná slova 1 

Vyjmenovaná slova 2 

 

 

 

Dagmar Zittová 

               Třídní učitelka 3. A                                                                                        

 

                                                                           

 

                                                                           

  

 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_01/picturedictionary_01_01?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_05/picturedictionary_05_02?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.sheppardsoftware.com/mathgames/earlymath/BalloonCount20.htm
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/3A-Příloha-číslovky-11-20.pdf
mailto:vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/cviceni1A.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/slovni-spojeni/cviceni2A.htm

