
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Mgr. Michal Urban 3. B 27. 4. – 1. 5. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče a moji třeťáci. 

Srdečně vás všechny zdravím, chválím a myslím na vás. Měsíc květen máme za 
dveřmi a s ním i silnější sluneční svit vyzývající k pohybu v přírodě a v pátek navíc 

státní svátek. Vše si užijte ke spokojenosti a radosti. 

 

   S pozdravem 

Michal Urban 

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

ČESKÝ JAZYK Časování sloves  

 

 

Diktát  

 

 

Slohové cvičení 

 

 

 

Soutěž-dobrovolná 

 

 

 

Online dobrovolný domácí úkol 

Uč. str.110/6,7,8 ústně s rodičem 

PS str.37/ 1,2,3 písemně 

 

PS str.36/5 s rodičem do ŠS 

 

 

PS str.37/1 

Vytvoř osnovu k druhé pohádce a 

první pohádku podle osnovy 

vyprávěj mladšího sourozenci nebo 

rodiči. 

Namaluj k jedné z pohádek obrázek 

a pošli foto obrázku přes Whatsapp. 

V příštím plánu oznámím vítěze. 

Cena pro vítěze : čepice s kšiltem 

 

www.umimecesky.cz 

pro přihlášené 

MATEMATIKA Násobení trojciferných čísel 

jednociferným činitelem 

 

Slovní úlohy 

 

 

Převody jednotek délky a 

objemu 

 

PS str.34/1,2,3,4-písemně 

Uč. str.134/8 ústně a zkus zpaměti 

 

   Uč. str.134/1ě,13,16 písemně do 

sešitu 

 

  Uč. str.134/9 a 10 ústně 

s kontrolou rodiče 

   

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

   Sčítání a odčítání písemně 

 

Dobrovolný online domácí úkol 

    PS str.34/5 vypočítej písemně 

 

  www.umimematiku.cz 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

V. SOULKOVÁ 

H. 

ŽEJDLÍKOVÁ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

http://www.umimematiku.cz/
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.) 

 

Školní sešit 

 

 

 

Čtvrtek: 

Zopakuj si číslovky 1-10 

Nauč se číslovky do 20 

Nauč se číslovky psát, doplň 
pracovní list. 

 

 

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

hračky nemáš. 

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 

 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

Nezapomínej si pravidelně 15 minut číst 

z dětské knížky.  

Stále dbej na hygienické návyky. 

 

 

 

 

Michal Urban 

Třídní učitel 3. B 

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

