
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Mgr. Michal Urban 3. B 30. 3. – 5. 4. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče, přeji Vám a Vašim dětem mnoho zdraví. Děkuji Vám všem za Váš 

přístup a pomoc při učení a výchově Vašich dětí. Všechny děti moc pozdravuji a 

prosím, aby se podívaly a procvičily toto učivo. 

Pokud budete potřebovat, jsem Vám k dispozici na telefonu, případně na nově 

zřízeném školním emailu: michal.urban@kamenka-celakovice.cz 

Zároveň Vám doporučuji aktivovat si svůj účet na: https://www.iskola.cz/zskamenka. 

Přes tento email Vám v budou posílány zprávy nebo návody, dotazníky, licence apod. 

 

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 L a M online 

Vyjmenovaná slova syčet-sypat a 

slova s nimi příbuzná. 

Uč. str. 99/1,2 ústně 

Uč. str. 100/7 a 8 ústně 

Uč. str. 99/3 písemně do zeleného 

sešitu s linkami 

Diktát s rodiči: Uč. str. 100/6 

PS str.23/1,2,3 nahoře doplnit 

písemně 

PS str.23/1 dole doplnit písemně 

 

 

https://www.umimecesky.cz/cvicen

i-vyjmenovana-slova-l 

https://www.umimecesky.cz/cvicen

i-vyjmenovana-slova-m 

MATEMATIKA Poznámka: Menšitele si vždy 

rozdělíme zvlášť na stovky, desítky 

a jednotky a postupně je od 

menšence odčítáme. Viz. cv.1 a2. 

 

Protože jste výborní počtáři, 

procvičte si odčítání zpaměti 

trojciferných čísel. 

 

 

Procvičování pamětného odčítání  

Uč.M-str.94/1,2 

 

 

 

 

Uč.M-str.94/3 

Uč.M-str.95/5 

 

 

 

mailto:michal.urban@kamenka-celakovice.cz
https://www.umimecesky.cz/cviceni-vyjmenovana-slova-l
https://www.umimecesky.cz/cviceni-vyjmenovana-slova-l
https://www.umimecesky.cz/cviceni-vyjmenovana-slova-m
https://www.umimecesky.cz/cviceni-vyjmenovana-slova-m
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 

APOD.) 

Na závěr odčítej příklady v učebnici 

na str.95/7. První 2 sloupečky 

jenom zpaměti. 

3., 4. a 5. sloupec následovně: 

Příklad nejdříve vypočítej zpaměti a 

zapiš si na papír výsledek. Potom 

příklad vypočítej písemným 

odčítáním a zkontroluj s prvním 

výsledkem 

Procvičování dělení se zbytkem a 

hledání nejblíže menšího násobku 

čísla 7 a 8. 

Rodič řekne libovolné číslo do 100. 

Dítě hledá nejblíže menší násobek 7 

nebo 8 k číslu rodiče. 

Příklad:  

Rodič: Najdi nejblíže menší násobek 

čísla 7 k číslu 39 

Dítě: odpověď 35 

 

Slovní úlohy, do sešitu zápis, 

výpočet, zkouška a odpověď 

 

Uč.M-str.95/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hra s rodičem:  

Najdi nejblíže menší násobek 

sedmi a osmi. 

 

 

 

 

 

 

 

Slovní úlohy 

  Uč. M str.95/8 a 9 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

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. 

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. 

 

   

Viz příloha Poslech book pg. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní sešit str. 35/1 

Pracovní sešit str. 35/2 

vitezslava.soulkova@kamenka-

celakovice.cz 

hana.zejdlikova@kamenka-

celakovice.cz 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/poslech_book_pg_29.mp3
mailto:vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz
mailto:vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 

APOD.) 

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 pracovním 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? 

 

Viz příloha Poslech book pg. 30 

 

Viz příloha Colin in Computerland 

 

 

Písnička 

Písnička 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

1. Příklady z matematiky vypočítejte. 

  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 učitel 3. B 

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

