
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Dagmar Zittová              3. A 25. 5. – 29. 5. 2020 

PŘEHLED 

 

Milé děti,  

tento týden budete už někteří plnit svoje úkoly ve škole, někteří budete pokračovat 

v domácí výuce. Úkoly budou pro všechny stejné. 

V českém jazyce se naučíte vyjmenovaná slova po Z, procvičíte si pády podstatných 

jmen. V matematice budete pokračovat v dělení mimo obor násobilek. V prvouce 
začnete nové učivo – Naše tělo, kde budete popisovat jednotlivé části těla a Pečujeme 

o své zdraví, kde se pokusíte sestavit jídelníček na jeden den. 

Na umimeto.org budete mít další úkoly z českého jazyka a matematiky. 

Moc chválím děti, které mi posílají pracovní listy a ukázky četby. Děkuji rodičům za to, 
že vám s tím pomáhají. Připravujte si také práce na odevzdání, brzy se domluvíme na 

jejich předání. Přeji všem krásné dny! 

 

 

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

ČESKÝ JAZYK Mluvnice: vyjmenovaná slova po Z 

   

 

 

  Pády podstatných jmen 

  Čtení: Kniha podle vlastního výběru 

  

  Psaní: Písanka – květen 

 

ČJ uč. str. 114 - 115 

  Do slovníčku si na str. 28 napiš    

  slova příbuzná podle učebnice  

  ČJ PS str. 29 

  ČJ PS str. 16 

  Do Čtenářského deníku vypracujte  

  poslední knihu 

  Dokončete v písance stránky na  

květen 

Úkol na www.umimecesky.cz 

   

  MATEMATIKA Dělení mimo obor násobilek 

   

   Tělesa 

   M uč. str. 128 

   M - PS str. 31, str. 36/cv. 10 

   M uč. str. 155 

   M PS str. 46/ cv. 1, 2, 3, 4 

   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 
Velká pochvala všem, co 
posílají úkoly. Děláte nám 

radost. 

Tento týden budeme dále 
procvičovat otázku „Have you 

got….?“ a také kladnou a 
zápornou větu „I have got…, I 
haven´t got“ 

Začleníme si tuto otázku do 

kontextu všech otázek, které již 
umíme.  

Zopakujeme číslovky. 

Pondělí: 

Pracovní sešit str. 42. Podívej se 

na obrázky a doplň fráze z 
nabídky. Přečti hlasitě rozhovory 

v jednotlivých oknech 

 

Poslech s porozuměním 

Poslechni si, co děti o sobě říkají 
a spoj obrázky s jednotlivými 

osobami.  

Nauč se 2 nová slovíčka. 

SMALL – malý, BIG – velký 

 

Čtení s porozuměním 

Pracovní sešit 44/2. Hlasitě 
přečti text v bublině, potom 

vybarvi pejsky, podle toho, co o 
nich říká dívka na obrázku 

 

Online procvič otázku Have you 

got….? 

binoculars – dalekohled 

camera – fotoaparát 

watch – hodinky 

map - mapa 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

  Pracovní sešit str. 42 

 

 

 

 

 

Poslech 28 activity book str. 44 

Pracovní sešit str. 44/1 

 

 

 

Pracovní sešit str. 44/2 

 

 

 

Online procvičování zde. 

Online procvičování zde. 

 

 

 

 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/Poslech-28-activity-book-str.-44-1.mp3
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Have_got_-_Has_got/Have_you_got_cm199424jv
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Listening_comprehension/Have_You_Got...$_lj360840qe
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

Úterý: 

Poslech s porozuměním 

Poslouchej říkanku, pusť si ji 

několikrát. Doplň chybějící slova 
do textu říkanky v příloze. 

Zda si slova správně doplnil,  

zkontroluj v učebnici na str. 34 

Text přečti a pak si ho společně 
říkej s nahrávkou. Poznáš, o 

jakou hru se jedná? 

 

 

Poslouchej a vybarvuj. 

 

 

Čtvrtek 

Procvičíme krátké odpovědi 
(short answers), které již 

známe. 

Vypracuj pracovní list v příloze 

   

 

Online procvičování short 

aswers. 

 

 

 

 

 

 

Poslech 25  book str. 34 

Příloha – říkanka- doplň slova 

 

 

 

 

 

Pracovní sešit str. 43/1 

Poslech 26 prac. sešit str. 43 

 

 

 

 

Příloha – otázky a krátké 

odpovědi 

 

Pracovní list  a vypracované 
stránky v pracovním sešitě 

vyfoť a pošli na email své 
učitelce.  

 

Online cvičení zde. 

Online cvičení zde. 

Online cvičení zde. 

On-line pracovní listy můžeš 

zaslat své učitelce emailem 
přímo z webové stránky. 

vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz 

hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz 

 

 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/Poslech-25-book-str.-34.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/Priloha-rikanka-dopln-slova.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/Poslech-26-activity-book-str.-43.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/Priloha-otazky-a-kratke-odpovedi.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/Priloha-otazky-a-kratke-odpovedi.pdf
https://www.liveworksheets.com/te238613ar
https://www.liveworksheets.com/ni534346ht
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Can_or_can't/Can_you_$_mj386070jz
mailto:vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PRVOUKA    Naše Tělo 

   Pečujeme o své zdraví 

Prv – učebnice str. 66, vytvořte si  

pracovní list: namalujte nebo  

nalepte obrázek postavy a popište  

části těla 

Prv – učebnice str. 67, přečtěte si 

celou stránku, prohlédněte obrázek  

a sestavte jídelníček na jeden den: 

Snídaně: 

Svačina: 

Oběd: 

Svačina: 

Večeře: 

 

 POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Čtěte také nahlas – nejlépe 10 min. 

každý den 

 Mezi úkoly si dělejte přestávky 

 Stále si opakujte řady násobků 2-9, 

procvičujte malou násobilku 

 

 

 Choďte do přírody, sportujte 

Dobrovolné úkoly – vyjmenovaná 

slova můžete procvičovat na: 

vyjmenovaná slova po z 

učivo z matematiky si můžete 

procvičit na: 

násobení a dělení 100 

násobení a dělení mimo obor 

násobilek 

                                                                                        

 

                                                                           

Dagmar Zittová 

Třídní učitelka 3. A 

                                                                           

  

 

vyjmenovaná%20slova%20po%20z
násobení%20a%20dělení%20100
násobení%20a%20dělení%20mimo%20obor%20násobilek
násobení%20a%20dělení%20mimo%20obor%20násobilek

