
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Mgr. Michal Urban 3. B 18. 5. – 22. 5. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče a moji žáci, 

srdečně vás všechny zdravím a děkuji za výbornou domácí práci. Se všemi rodiči 
jsem tento týden hovořil, a proto budu stručný. Zasílám vám jubilejní 10. týdenní 
plán a rodičům následující informaci ve věci vyzvednutí oblečení a bačkor ze šatny na 

CMC.  

Věci si můžete na CMC přijít vyzvednout v těchto termínech a časech: 

Úterý 19. 5. 2020 ráno od 7.00 do 8.30hod. 

Středa 20. 5. 2020 odpoledne od 17.00 do 18.30hod. 

V případě, že bude hlavní vchod uzamčen, zavolejte mi a přijdu Vám otevřít. Pokud 
by Vás přišlo více najednou, prosím Vás o trpělivost a dodržování hygienických 

opatření. 

 

Děkuji 

S pozdravem 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procvič ústně vyjmenovaná slova 

vyžle, povyk, výheň, na cvičeních 

v učebnici Čj 

Uč. str.111/10 

Uč. str.109/1 

 

PS Vyjmenovaná slova napiš slova 

příbuzná ke slovům vyžle a povyk 

 

PS Český jazyk 2. díl  

str.27/1 písemně 

 

Uč. str. 110/4 - ústně 

 

Uč. str. 111/11- písemně do sešitu 

pokud jsi v nějakém příbuzném 

nebo vyjmenovaném slově po 

v chyboval(a), najdi k uvedenému 

slovu slovo vyjmenované nebo 2 

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

      Diktát 

 

 

 

 

 

 

 

    Dobrovolný domácí online úkol 

Uč. str. 111/9 Diktát s rodičem 

Sebehodnocení počet hvězdiček: 

          0 chyb  ***** 

          1 chyba **** 

2-3chyby  *** 

4-6chyb  ** 

7-9chyb  * 

 

 

 

           www.umimecesky.cz 

MATEMATIKA Geometrie – opakování Tělesa 

 

 

 

 

 

 

 

Geometrie – osová souměrnost 

 

 

 

   Pamětné počítání 

 

 

 

 

 

  Dobrovolný domácí online úkol 

PS str.46/2,3,4,6 

PS str 46/5a, (změř šířku dveří 

Tvého pokoje) 

 

PS str.46/5b 

PS str.46/5d, (změř šířku a délku 

Tvého pokoje) 

 

 

PS str. 47/1,3,4 

 

 

PS str 36/4,5,6,7 

Sebehodnocení : spočítej celkový 

počet chyb a vynásob číslem 5. 

Výsledné číslo je počet kliků, které 
uděláš  Děvčata mají povoleny 

klik s oporou na kolenou. 

 

 

www.umimematiku.cz  

ANGLICKÝ 

JAZYK 

V. SOULKOVÁ 

H. 

ŽEJDLÍKOVÁ 

Tento týden začneme 
opakováním učiva.  

Naučíme se otázku Have you 
got …? a odpovědi: Yes, I 

have./ No, I haven’t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Pondělí: 

Opakování Unit 4, 5 - 

pracovní list najdeš v příloze č. 
1. Pokud nemáš možnost tisku, 
napiš prosím obě tato cvičení do 

sešitu. Kontrolu proveď dle 
klíče, který je součástí přílohy. 

 

Let’s play football / Zahrajme 

si fotbal – poslouchej a čti, 
učebnice str.33.  

Při čtení prosím dbej na 

správnou výslovnost. Rozumíš 
rozhovoru?  

V rozhovoru zazní otázka Have 

you got …? a krátká kladná a 
záporná odpověď. Najdeš 
v textu tuto otázku a obě krátké 

odpovědi? 

Napiš zápis do sešitu viz příloha 
č. 1. 

Úterý 

Poslech s porozuměním 

Poslouchej písničku, čísla 

příšerek přiřaď k jednotlivým 
popisům. Text písničky přečti, 

zazpívej. 

 

On-line procvičování short 
aswers. 

 

 

 

 

 

Čtvrtek 

Pracovní sešit str.41, cv.1, 2 

Cvičení 1 – poslouchej a označ, 
které hračky děti mají a které 

nemají, postupuj dle zadání 
v PS.  

Příloha č. 1  

(obsahuje: opakování učiva s 

klíčem, zápis, přepis nahrávky – 
poslech 24) 

 

 

 
Poslech 23 – Let’s play football  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On-line pracovní list – písnička, 
Have you got … Yes, I have. / 

No, I haven’t. 

 

On-line pracovní list – prohlédni 
si obrázek a napiš správnou 

odpověď.  

On-line pracovní listy můžeš 
zaslat své učitelce emailem 

přímo z webové stránky. 

vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz 

hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz 

 

 

 

Poslech 24 – PS, str.41/1 

 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3B_Priloha_c_1.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3A_Poslech_23.mp3
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Physical_description/-Have_you_got-_song_ui224172sz
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Have_got/Have_you_got..$_bi226448rk
mailto:vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3A_Poslech_24.mp3
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Přepis nahrávky je součástí 

přílohy č. 1. Přepis lze využít 
k nácviku plynulého čtení se 
správnou výslovností.  

 

Cvičení 2 – Najdi utajovanou 
osobu. Prohlédni si pečlivě 
jednotlivé talíře. Přečti nahlas 

všechny otázky. Zapiš, kdo je 
utajovaná osoba. 

 

Podívej se na video. Příběh 

můžeš zastavovat, opakovat 
věty, zkus to nejprve s titulky 

potom bez nich.  

Dokážeš již napsat 6 svých 
otázek a krátce na ně dle 
skutečnosti odpovědět? Vyfoť 

tyto otázky a odpovědi a pošli 
své učitelce. 

 

 

 

 

 

Hotovou str. 41 vyfoť a pošli své 
učitelce. 

 

Video – Gogo loves English, 
Have you got a ruler?  

 

POŽADAVKY POZNÁMKY PRO ŽÁKY 

Pravidelné hlasité čtení žáka z oblíbené 

knížky po dobu minimálně 15ti minut. 

Nezapomínejte stále dodržovat 
hygienická pravidla a pomáhejte doma 

rodičům a prarodičům.  

Vydejte se s rodiči pěšky nebo na kole 

do přírody a užijte si květnové dny. 

 

 

 

Mgr. Michal Urban 

Třídní učitel 3. B 

https://www.youtube.com/watch?v=maP-Z3ypoQI

