
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Mgr. Michal Urban 3. B 14. 4. – 17. 4. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče a moji žáci, 

srdečně vás všechny zdravím a doufám, že se těšíte dobrému zdraví. Věřím, že jsme 

již na začátku druhé poloviny naší společné cesty k návratu do normálního života. 

Děkuji všem rodičům za dosavadní spolupráci a učení se s dětmi. 

Tradičně vám posílám učivo k procvičení v týdnu po Velikonocích, ve kterém žáci 

najdou i jedno zajímavé slohové cvičení z jazyka českého. 

Přeji vám mnoho zdraví, síly, trpělivosti a naděje. 

 

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

ČESKÝ JAZYK Procvičování psaní i,í/y,ý ve 

vyjmenovaných slovech a 

slovech příbuzných po „S“ 

 

Slohové cvičení - Telefonický 

rozhovor 

 

 

 

 

 

Online dobrovolný diktát 

vyjmenovaná slova po M 

 

Opakování – čas sloves 

 

Pracovní sešit Vyjmenovaná slova 

str. 23 celá – vylušti Tajenky 

 

Zavolej svému třídnímu učiteli a 

veď s ním tel. rozhovor. V případě, 

že nemáš kredit, pošli sms zprávu 

a zavolám na dané číslo zpět. Tel. 

číslo na učitele je napsané v ŽK. 

Možné termíny 14. 4., 15. 4.,  

16. 4. 

vždy navečer v čase 19.00-20.00 

nebo ráno v čase 8.00-9.00 hod. 

 

www.umimecesky.cz pro přihlášené 

 

PS str.34/1,2,3,4 

Vypracovat písemně dle pokynů 

v PS. 

MATEMATIKA Procvičování dělení násobků 

deseti jednocifernými čísly 

 

Procvičování písemného sčítání 

a odčítání 

 

Online dobrovolný domácí úkol 

Dělení se zbytkem 

Slovní úlohy  

Uč. str. 128/6,7 do sešitu písemně 

Uč. str. 130/5 do sešitu písemně 

Uč. str. 132/18 do sešitu písemně 

Dobrovolný domácí online úkol na 

stránkách www.umimematiku.cz 

pro přihlášené 

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

ANGLICKÝ 

JAZYK 

V. SOULKOVÁ 

H. ŽEJDLÍKOVÁ 

 

Tento týden ještě dále procvičíme 

názvy ovoce.  

Zopakujeme si fráze, které 

používáme v obchodě. 

Zopakujeme starší slovní zásobu. 

Úterý 

Zopakuj si písničku. 

Zkus si říct všechny názvy ovoce, 

které znáš. Kolik jich je? Umíš je i 

napsat? Můžeš hledat i v učebnici. 

Vypracuj cvičení v pracovním 

sešitě. 

 

 

Podívej se na video o nakupování. 

 

Doplň chybějící slova do rozhovoru. 

Rozhovor si přečti se sourozencem 

nebo rodičem. Zahrajte si na 

obchod. 

Čtvrtek 

Zopakuj si slovní zásobu 

 

 

 

 

 

  Písnička 

Napiš na papír co nejvíce druhů 

ovoce. 

 

 

Pracovní sešit str.37/1 – poslech 

Pracovní sešit str 37/2 – číslovky 

napiš slovem. 

 

Video - Shopping 

 

Pracovní list - Shopping 

 

 

 

Barvy a hudební nástroje jsou 

zadány i v umimeto.org 

Barvy 1 

Barvy 2 

Barvy 3  

Hudební nástroje 1 

Hračky 

Školní pomůcky 

 vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz 

 hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

Pravidelné čtení po dobu 15ti minut 

rodičům z oblíbené knížky nebo i z novin. 

 

Dodržujte klid i přestávky při práci. 

Mgr. Michal Urban 

Třídní učitel 3. B 

https://www.youtube.com/watch?v=oUGsMV-rphw
https://www.youtube.com/watch?v=1QCwbh9Yk0M
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/3B_Tydenni-plan-14_04_17_04_2020_Pracovni_list-Shopping.pdf
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-colors-1-uroven?source=explicitKC
https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-colors-1-uroven?source=explicitKC
https://www.umimeanglicky.cz/prekladatel-colors-1-uroven/10
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-hudba-film-divadlo-3-uroven/1069?source=dashboardTopicPreviewBox
http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-pracovni-listy/daily-routines-ipl/157-my-toys-moje-hracky/
http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-pracovni-listy/in-the-classroom-ipl/109-colour-the-objects-vybarvi-predmety/
mailto:vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz

