
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Mgr. Michal Urban 3. B 11. 5. – 15. 5. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče a milé děti, 

srdečně vás všechny zdravím a zasílám týdenní plán. Velký dík Vám rodičům za práci 
s dětmi z domova a vás děti všechny chválím, že se doma učíte, pomáháte rodičům a 

moc nezlobíte.  

   S pozdravem a přáním pevného zdraví 

Michal Urban 

 

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

ČESKÝ JAZYK Pokračování -vyjmenovaná 

slova s y/ý po v a slova s nimi 

příbuzná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrovolný online domácí úkol 

 

Procvič ústně vyjmenovaná slova 

výskat, zvykat žvýkat, vydra, výr, 

na cvičeních v učebnici Čj 

Uč. str. 108/4- vyjm. slovo výskat 

Uč. str. 107/1-vyjm.slovo zvykat 

Uč. str. 107/2-vyjm.slovo žvýkat 

Uč. str. 106/1-vyjm.slovo vydra 

Uč. str. 106/2-vyjm.slovo výr 

 

PS Vyjmenovaná slova hravě“  str. 

24 napiš slova příbuzná 

k vyjmenovaným slovům výskat, 

zvykat, žvýkat, vydra, výr 

 

PS Český jazyk 2. díl  

str.25/1,2,3,4 písemně 

str. 26/1,2,3 písemně  

 

Diktát s rodičem –Uč. str. 106/3a 

 

www.umimecesky.cz 

 

MATEMATIKA Geometrie – čtverec, obdélník a 

trojúhelník - rýsování ve 

čtvercové síti  

 

PS str.38/1,2,3 

PS str 39/1,2,3,4,5 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Počítání zpaměti 

 

 

 

Jednotky délky 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrovolný online domácí úkol 

PS str 36/1,2,3 

Sebehodnocení: spočítej celkový 

počet chyb a vynásob číslem 10. 

Výsledné číslo je počet dřepů, které 

uděláš  

Písemně do sešitu  

Uč. str. 78/2 

Uč. str 79/9 

 

Ústně 

Uč. str. 78/5 

Uč.str79/11 

 

www.umimematiku.cz 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

V. SOULKOVÁ 

H. 

ŽEJDLÍKOVÁ 

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?  

 

 

 

 

 

 
 

Online cvičení části těla zde. 

Online cvičení have/haven´t got 

zde. 

 
 
Příloha – prac. list Monster 

 
 

 
 
 

 
 

 
Příloha – popiš sám sebe 

 

 

 

 

 

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

 

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. 

Nezapomeneme ani na školní 
pomůcky. 

Podívej se na video a odpověz 
na otázky. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Písnička zde. 

 

 

Online pracovní list -psaní 
číslovek  zde. 

Online procvičování číslovky 
zde. 

 

 

Fráze online procvičování  zde. 

Školní pomůcky zde. 

 

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 

 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

Nezapomínejte každý den minimálně 15 

minut nahlas číst z vaší oblíbené knížky. 

 

 

Mgr. Michal Urban 

Třídní učitel 3. B 

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
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

