
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Dagmar Zittová              3. A 11. 5. – 15. 5. 2020 

PŘEHLED 

 

Milé děti,  

máme za sebou další týden a já vám posílám nové úkoly. 

V českém jazyce budete pokračovat ve vyjmenovaných slovech po V, zopakujete si 
číslo podstatných jmen. V matematice budete násobit násobky deseti. V prvouce se 

seznámíte s některými ohroženými druhy rostlin a zvířat, vaším úkolem bude vytvořit 

pracovní list „Třídíme odpad“. 

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

Přeji všem hlavně zdraví a krásné jarní dny. 

 

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

ČESKÝ JAZYK Mluvnice: vyžle, povyk, výheň 

   

 

 

  

   

   

  Číslo podstatných jmen 

  Čtení: Kniha podle vlastního výběru 

  Psaní: Písanka – květen 

 

ČJ uč. str. 109/ cv. 1 bez a) 

str. 110/ 4, str. 111/ 9, 10, 11 

  Vyjmenovaná slova vyžle, povyk, 

  výheň si vybarvěte ve slovníčku,   

  podle učebnice k vyjm. slovu povyk 

  napište slova příbuzná 

  ČJ PS str. 27/ 1, 2 

  ČJ PS str. 15 

    

Pokračujte v písance stránky na  

květen 

Úkol na www.umimecesky.cz 

   

  MATEMATIKA Násobení a dělení mimo obor  

násobilek 

   

   M uč. str. 124/cv. 4, 5, 6, str. 125, 

   M - PS str. 30, str. 36/cv. 9 

   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 
Tento týden budeme 
procvičovat frázi „I have got“ a 

zkusíme si ho přidat do 
kontextu dalších frází, které již 
známe. „I am“, „I can“, „I like“ 

 

Pondělí: 

Procvič online části těla a 
sloveso „have got, haven´t got“ 

 

Pracovní list. 

Prohlédni si příšerku, hlasitě 
přečti text, který o sobě 
příšerka říká. 

Sám napiš podobný text o další 
příšerce na obrázku. 

 

Úterý: 

Přečti si hlasitě znova úkol 

z pondělí text o příšerce. 
Nakresli sám sebe a napiš 
podobný text o sobě. Použij 

všechna slova, která jsou 
v pracovním listu uvedena. Kolik 

vět zvládneš o sobě napsat?  

 

 

Poslechni si písničku a zkus si ji 
zazpívat a spojit s pohybem 

jako ve videu. O jakých částech 
těla se v písničce zpívá? Napiš 
je. 

 

Čtvrtek: 

Stále opakuj psaní a poslech 
číslovek, zejména nově 
zařazených 11-20. 

 

 

Procvičíme také starší fráze, 
abychom je nezapomněli. 

 

 

 

 
 

 

Online cvičení části těla zde. 

Online cvičení have/haven´t got 
zde. 

 

 
Příloha – prac. list Monster 

 
 

 
 
 

 
 

 
Příloha – popiš sám sebe 

 

 

 

 

 

 

 

Písnička zde. 

 

 

Online pracovní list -psaní 
číslovek  zde. 

Online procvičování číslovky zde. 

 

 

Fráze online procvičování  zde. 

Školní pomůcky zde. 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Body_Parts/Body_Parts_-_Read_and_match_ba37391ka
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Body_Parts/Body_Parts_-_Read_and_choose_pa37388ls
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3B_Přiloha-prac.list-Monster.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3B_Priloha-popiš-sám-sebe.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Spelling/Numbers_11-_20_qi8870bb
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Numbers/Numbers_1-20_ep32123tj
https://www.liveworksheets.com/mo109269dk
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/School_objects/school_supplies_ey7731qa
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Nezapomeneme ani na školní 

pomůcky. 

Podívej se na video a odpověz 
na otázky. 

 

Video školní pomůcky zde. 

 

On-line pracovní listy můžeš 

zaslat své učitelce emailem 
přímo z webové stránky. 

vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz 

hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz 

 

PRVOUKA  Chráníme přírodu Prv – učebnice str. 62 - 63 

  Vytvořte si pracovní list „Třídíme  

  odpad“, nakreslete nebo nalepte  

  obrázky kontejnerů (můžete vyrobit 

  např. z barevného papíru) na  

  tříděný odpad a napište, který  

  odpad do kontejneru patří, např. 

  žlutý kontejner - plasty 

   

   

 

 POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Čtěte také nahlas – nejlépe 10 min. 

každý den 

 Úkoly si rozdělte, nedělejte všechny 

najednou 

 Pozorujte změny v přírodě 

 Opakujte si pádové otázky, v úterý si 

zkusíme společně skloňovat 

podstatná jména 

Dobrovolné úkoly – vyjmenovaná 

slova můžete procvičovat na: 

vydra, výr, vyžle 

povyk, výheň 

 

Vyjmenovaná slova hravě – str. 27 

 

Dagmar Zittová 

Třídní učitelka 3. A 

                                                                           

  

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/School_objects/school_supplies_ny7753ry
mailto:vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz
vydra,%20výr,%20vyžle
povyk,%20výheň

