
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Dagmar Zittová              3. A 4. 5. – 7. 5. 2020 

PŘEHLED 

 

Milé děti, vážení rodiče, 

 

děkuji všem, kteří jste mi poslali emailem pracovní listy z prvouky. Moc se vám   
povedly a měla jsem z nich radost. Posílám úkoly na další týden, který je tentokrát 

opět kratší. 

V českém jazyce budete pokračovat ve vyjmenovaných slovech po V. V matematice 
budete násobit číslem 100. V prvouce se seznámíte s tím, jak rozdělujeme živočichy 

podle toho, čím se živí. 

Na umimeto.org budete mít další úkoly. 

Přeji všem krásné jarní dny. 

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 

APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Mluvnice: vydra, výr 

   

 

 

  

   

   

  Číslo podstatných jmen 

  Čtení: Kniha podle vlastního výběru 

  Psaní: Písanka – květen 

 

ČJ uč. str. 106/ cv. 1 bez a), b) 

cv. 2 bez a), b) a d), cv. 3 a cv. 4 

  Vyjmenovaná slova vydra a výr 

  si vybarvěte ve slovníčku,   

  podle učebnice k nim napište slova 

  příbuzná 

  ČJ PS str. 26 

  ČJ uč. str. 58 

   Vyberte si knihu na další měsíc 

Začněte v písance stránky na  

květen 

Úkol na www.umimecesky.cz 

  MATEMATIKA Násobení 100 

   

   M uč. str. 126/cv.15 

   M - PS str. 29, str. 36/cv. 7, 8 

   Úkol na   www.umimematiku.cz 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Tento týden budeme procvičovat 

sloveso have got (pouze 1. os. č. j., 

věty kladné a záporné), části těla, 

číslovky 11-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

APOD.) 

Pondělí: 

Poslechni a zazpívej si písničku. 

V přiloženém pracovním listu si 

procvičíš psaní kladné a záporné 

věty se slovesem have got: I’ve got 

… Já mám, I haven’t got … Já 

nemám.  

Podívej se na video Steve and 

Maggie: Body parts for kids. 

 

 

 

 

 

Úterý: 

Čtení textu s porozuměním, psaní 

 

 

 

 

 

Čtvrtek: 

Stále opakuj psaní a poslech 

číslovek, zejména nově zařazených 

11-20. 

 

 

On-line procvičování číslovek. 

 

 

Písnička 

 

Pracovní list k písničce 

 

 

Video 

V tomto videu zazní věty se 

slovesem have got (I’ve got … , I 

haven’t got…). Dokážete tyto věty 

najít? Když tyto věty uslyšíte, 

napište si je. Anglické titulky Vám 

práci usnadní a pomůžou Vám 

nalezené věty zkontrolovat. 

 

Pracovní list – Funny Monsters / 

Legrační příšerky: tento pracovní 

list pošli ke kontrole své učitelce.  

Poslech – vyber správnou příšerku. 

On-line pracovní list: části těla 

 

Napiš slovem do sešitu číslovky 11-

20. 

Poslech číslovky-opakování: 

Číslovky 1-10 

Číslovky 11-20 

 

 

On-line pracovní list:  

číslovky – spojovačka 

 

On-line pracovní list: 

číslovky – poslouchej a napiš čísla 

 

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/2020/05/3A_Pisnicka_I_have_got.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3A_Pracovní_list_pisnicka.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sgyHn-Z1jIw
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3A_Pracovni_list_Funny-_Monsters.pdf
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Parts_of_the_body/Body_parts_listening_gn266579ly
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Parts_of_the_body/Body_drag_and_drop_vo77882yx
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.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Numbers/Numbers_11-20_si53801ig
https://www.youtube.com/watch?v=sgyHn-Z1jIw
mailto:vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz
mailto:vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz


3 

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 

APOD.) 

PRVOUKA  Čím se živí živočichové Prv – učebnice str. 61 

  Vytvořte si pracovní list,  

  rozdělíte živočichy do tří skupin 

  podle toho, čím se živí. Obrázky  

  můžete namalovat nebo nalepit. 

  Budu se těšit na další pracovní listy, 

  které mi posíláte emailem. 

 POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Čtěte také nahlas – nejlépe 10 min. 

každý den 

Úkoly si rozdělte, nedělejte všechny  

najednou 

    Pozorujte změny v přírodě 

 

 

Dobrovolné úkoly – na internetu si  

najděte informace o zvířatech 

z vyjmenovaných slov po V  

– vydra, výr 

Vyjmenovaná slova hravě – str. 26 

 

 

 

Dagmar Zittová 

Třídní učitelka 3. A                                                                                        

 

     

 

 

                                                                           

 

                                                                           

  

 


