
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Dagmar Zittová              3. A 1. 6. – 5. 6. 2020 

PŘEHLED 

 

Milé děti,  

je tu červen a hned 1. června váš svátek, Den dětí, ke kterému bych vám chtěla 

popřát vše nejlepší. 

Blíží se pomalu prázdniny, na které se určitě všichni moc těšíte. Ještě nás ale čeká i 

učení a já vám posílám úkoly na první červnový týden.  

V českém jazyce se naučíte více o slovesech, v matematice začnete dělení se zbytkem. 

V prvouce budete pokračovat v učivu o zdraví. 

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

Chválím děti, které mi posílají pracovní listy a ukázky četby, posíláte mi moc 

pěkné práce. Minulý týden jsem vám připomínala předání splněných úkolů. Připravte 

si je na pondělí 8.6. Vše ještě připomenu a upřesním rodičům emailem. 

Přeji úspěšné plnění úkolů doma i ve škole, hodně zdraví a krásné dny. 

 

 

 

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

ČESKÝ JAZYK Mluvnice: Slovesa 

   

 

  Čtení: Kniha podle vlastního výběru 

  

  Psaní: Písanka – červen 

 

ČJ uč. str. 87-90 

  Vyjmenovaná slova hravě str. 30-31 

  ČJ PS str. 32-34 

  Připravte si Čtenářský deník na  

  odevzdání 

  Písanka str, 27, 28 

Úkol na www.umimecesky.cz 

   

  MATEMATIKA Dělení se zbytkem 

   

    

   M uč. str. 112-115 

   Úkol na   www.umimematiku.cz 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

MOC CHVÁLÍME TY, KDO 

PRACUJÍ A PRAVIDELNĚ 

POSÍLAJÍ ÚKOLY. DĚLÁTE NÁM 

RADOST! 

Nezapomeň, že nikdy není 

pozdě začít!  

 

 

 

 

 

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

Tento týden budeme stále 

upevňovat užití slovesa have 
got. 

Naučíme se několik nových 
slovíček a frází. Procvičíme 

psaní, čtení, poslech. Opět 
zopakujeme doposud probrané 

otázky a krátké odpovědi. 
Vrátíme se k již ve škole 
probranému učivu. 

Pondělí: 

Učebnice str. 36. Poslouchej a 
čti – dbej na správnou 
výslovnost. Nahrávku si pusť 

několikrát. Doplň chybějící slova 
v textu v příloze. 

Nauč se nová slovíčka: 

hold – držet 

zebra crossing – přechod pro 

chodce 

safe – bezpečný 

run - běžet 

 

Online procvič sloveso have got. 

 

 

 

 

 

 

 

Úterý: 

Učebnice str. 37. Reading into 
writing. Poslechni si nahrávku a 

nauč se číst Gregův email.  

Pracovní sešit str. 46. Od čtení 
k psaní. Napiš Gregovi email. 

Nakresli skateboard. 

 

Učebnice str. 70. Can you 
remember? Obrázky k lekcím. 

 

 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

Poslech 29 učebnice str. 36 

Příloha 1 – text: doplň slova 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
On-line procvičování zde 
On-line procvičování zde 

 

On-line pracovní listy můžeš 
zaslat své učitelce emailem přímo 

z webové stránky. 

vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz 

hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz 

 

 

Poslech email, učebnice str. 37 

 

Vyfoť str. 46 v PS a pošli své 
učitelce 

 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3A_Poslech_29.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3A_Příloha-1_12.týden.docx
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Have_got/Have_you_got_a_toy$_ys647903fn
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Toys/Have_you_got_a_toy$2_dg648854ec
mailto:vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3A_poslech_email.mp3
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Pamatuješ si slovní zásobu 

z lekcí 2 – 5?  

At school, At Happy House, At 
the shop, At the park – do 
sešitu napiš tyto názvy lekcí. 

K jednotlivým nadpisům napiš 6 
slovíček podle čísel na obrázku. 

Slovíčka piš v jednotném čísle, 
nezapomínej na členy.  Kontrolu 
proveď dle klíče v učebnici na 

str.71 

 

Čtvrtek 

Questions and short 

answers, otázky a krátké 
odpovědi k procvičení najdeš 
v příloze.  

Test lekce 2 (opakování učiva), 

pracovní sešit str. 94. 
Vypracujte jednotlivé úkoly dle 

pokynů v PS.  

 

 

   

 

 

 

 

 

Zápis do sešitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 2 – questions and short 
answers 

 

Poslech 18 pracovní sešit str. 94. 
(poslouchej 2x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3A_Příloha-2_short_answers.docx
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3A_Poslech_18.mp3
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PRVOUKA    Žijeme zdravě Prv – učebnice str. 68-69, vytvořte   

pracovní list: napište, jak pečujete 

  o své zdraví, nalepte nebo  

  nakreslete obrázky 

 

 POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Čtěte také nahlas – nejlépe 10 min. 

každý den 

 Úkoly si rozdělte, máte na ně celý 

týden 

 Stále si opakujte řady násobků 2-9, 

procvičujte malou násobilku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrovolné úkoly – slovesa můžete 

procvičovat na: 

slovesa 

učivo z matematiky si můžete 

procvičit na: 

dělení se zbytkem 

 

 

     Dagmar Zittová 

               Třídní učitelka 3. A                                                                                        

 

                                                                           

 

                                                                           

  

 

slovesa
dělení%20se%20zbytkem
vyjmenovaná%20slova%20po%20Z
vyjmenovaná%20slova%20po%20Z

