
Týdenní plán  

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Mgr. Michal Urban 3. B 1. 6. – 5. 6. 2020 

 

Vážení rodiče a moji žáci, 

srdečně vás zdravím a všem dětem přeji k jejich pondělnímu svátku mnoho zdraví, 

štěstí a radosti.  

Zasílám vám týdenní plán na první červnový týden. Velice chválím žáky a děkuji 
rodičům, kteří mi poslali vypracované domácí úkoly ke kontrole přes Whatsapp. nebo 

na můj e-mail. Pro tento týden jsem zařadil domácí úkol ze slohu, na který se těším. 

S pozdravem 

Mgr. Michal Urban 

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

ČESKÝ JAZYK Rod mužský životný a neživotný 

- procvičování 

 

Vyjmenovaná slova po V 

předpony vy-, vý- 

Podívej se na video, ve kterém 

najdeš pravidla skladby slov 

s předponami vy-, vý- a následně i 

psaní slov s předponami 

Procvičování cvičení online – 

předpony vy-, vý- 

 

Opakování - vyjmenovaná slova PS  

 

 

Sloh  

Zopakuj si pravidla psaní dopisu-

online 

 

Domácí úkol: Dopis učiteli 

Napiš krátký dopis svému třídnímu 

učiteli a pošli ho poštou na jeho 

adresu. Pozn. Poštovní známku 

vám uhradím. 

Uvádím jen část adresy, ostatní 

znáte: 

J. A. Komenského 1645 

Procvičování 

 

 

 

Video ZDE 

 

 

Procvičování 

 

 

PS II. Str.28/1, 2, 3 

 

 

 

Dopis 

 

 

Žádný počítač, tablet nebo telefon. 

Dopis rukou hezky psaný, jako 

psali Tvoji pradědečkové nebo 

prababičky. 

 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5882
https://www.youtube.com/watch?v=4k8NEnwokRo
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5875
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5899
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

MATEMATIKA Malá násobilka - procvičování 

online 

 

Víceciferné násobení 

dvojciferného čísla pomocí 

rozkladu – procvičování online 

 

Převody jednotek délky 

www.umimematiku.cz 

 

 

www.umimematiku.cz 

 

 

Převody 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

V. SOULKOVÁ 

H. 

ŽEJDLÍKOVÁ 

MOC CHVÁLÍME TY, KDO 

PRACUJÍ A PRAVIDELNĚ 

POSÍLAJÍ ÚKOLY. DĚLÁTE NÁM 

RADOST! 

Nezapomeň, že nikdy není 

pozdě začít!  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

http://www.umimematiku.cz/
http://www.umimematiku.cz/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=47.+P%C5%99evody+jednotek+-+jednotky+d%C3%A9lky#selid
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
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

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. 

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.  

 

 
Poslech email, učebnice str. 37 

 

Vyfoť str. 46 v PS a pošli své 

učitelce 

 

 

Zápis do sešitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 2 – questions and short 
answers 

 

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

Hotový test vyfoť a pošli své 
učitelce. 

POŽADAVKY  

Hlasité čtení po dobu minimálně 15ti 

minut z knížky 

 

 

 

Třídní učitel 3. B 

Mgr. Michal Urban 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3A_poslech_email.mp3
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

