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PŘEHLED 

   Vážení rodiče a moji třeťáci,  

   přeji vám mnoho zdraví a co možná nejvlídnější prožití Velikonočních prázdnin, 
které letos budou trošku jiné, než jak jsme byli zvyklí. A protože jste se doposud jistě 
doma pilně učili, zohledňuji v plánu, že by byly prázdniny a je čas si trošku od toho 

domácího učení odpočinout a nabrat nové síly. 

   Přikládám i pozdrav dětem od paní vychovatelek ve školní družině, básničku a 

návod na složení zajíčka z papíru. 

  Pokud jste se přihlásili na www.umimeto.org , můžete dobrovolně vypracovat krátký 
domácí úkol na otestování online procvičování, který najdete pod svojí třídou na 

stránkách www.umimeto.cz 

 

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

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

vyjmenovaných slovech a 

slovech příbuzných 

 

 

 

 

Koleda pro kluky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online dobrovolný diktát 

 

Pracovní sešit Vyjmenovaná slova 

str.20 a 21 doplnit slova příbuzná 

k vyjmenovaným po S 

str.22 pohádka Velká výhoda, 

v pohádce zakroužkuj slova s –y a 

napiš je na volné linky, namaluj 

obrázek k pohádce. 

  

Můžeš se naučit tuto koledu: 

  Upletl jsem pomlázku, 

  je hezčí než z obrázku, 

  všechny holky, které znám, 

  navštívím a vymrskám, 

  než mi dají vajíčko, 

  vyplatím je maličko. 

Dobrovolný domácí úkol – diktát na 

www.umimecesky.cz (pro přihlášené) 

 

http://www.umimeto.org/
http://www.umimeto.cz/
http://www.umimecesky.cz/


2 

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

MATEMATIKA Procvičování dělení násobků 

deseti jednocifernými čísly 

 

 

 

 

Online dobrovolný domácí úkol 

sčítání a odčítání nad 100- PEXESO 

Uč.str.127/4-ústně 

Uč.str.128/8-ústně 

 

Sl.úlohy Uč.str.128/10 a 11 

(písemně do sešitu) 

 

Dobrovolný domácí online úkol na 

stránkách www.umimematiku.cz 

pro přihlášené 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

V. SOULKOVÁ 

H.ŽEJDLÍKOVÁ 

 

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? 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

http://www.umimematiku.cz/
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/2020/04/3B_Týdenní-plán-06-08_04_2020-Pracovní-list-č.-1.pdf
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

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. 

 

 

 

Písnička 

Viz příloha Pracovní list č. 2 

 

Viz příloha Pracovní list č. 3 

ŠD Básnička od vychovatelek Návod na výrobu papírového 
zajíčka 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

Nemusíte hned vše udělat najednou, dbejte 

na odpočinek mezi úkoly 

 

Důležitý je klid na práci, žádná puštěná 

televize nebo rádio. 

Úkoly na www.umimeto.org 

jsou dobrovolné 

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): Dobrovolné (doplňkové učivo): Domácí hlasité čtení po dobu 

minimálně15ti minut z vybrané knížky 

 

Michal Urban 

Třída 3. B 

https://www.youtube.com/watch?v=oUGsMV-rphw
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/3B_Týdenní-plán-06-08_04_2020-Pracovní-list-č.-2.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/3B_Týdenní-plán-06-08_04_2020-Pracovní-list-č.3.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/3B_Týdenní-plán-06-08_04_2020-Báseň.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4jSEUTgCVfM
https://www.youtube.com/watch?v=4jSEUTgCVfM
http://www.umimeto.org/

