
Týdenní plán  

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Mgr. Michal Urban 3. B 25. 5. – 29. 5. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče a milí třeťáci, 

všechny vás srdečně zdravím a posílám vám učivo na další týden. Na základě 
diskuse, která probíhá mezi Vámi rodiči o další formě výuky, je v týdenním plánu 
několik změn. Pokud budete potřebovat konzultaci ohledně učiva, můžete mi kdykoliv 

zavolat, případně se spojit přes Whatsapp. Dále je zde možnost poslat vypracovaný 

domácí úkol na můj školní e-mail. 

Současně, prosím, nezapomeňte, že do konce tohoto měsíce je potřeba nahlásit 

vedoucí školní družiny K. Dobšovičové zájem o ŠD v příštím školním roce. 

 

Přeji vám všem pevné zdraví, mnoho síly a děkuji za vaši dosavadní práci. 

S pozdravem 

Mgr. Michal Urban 

 

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

ČESKÝ JAZYK Rod podstatných jmen – 

procvičování (pomocí myši přetáhni 

uvedené podstatné jméno do 

domečku označující příslušný rod 

podstatného jména) 

 

Pád podstatných jmen -

procvičování 

V 1. cvičení pomocí myši přetáhni 

pádovou otázku k číslu označující 

pád. 

Ve 2. cvičení přiřaď pád 

k podstatnému jménu ve větě. 

 

Vyjmenovaná slova po V -

podívej se na video (význam 

vyjmenovaných slov po v)  

 

Online procvičování 

vyjmenovaných slov po v a slov 

s nimi příbuzných 

Domácí úkol – vypracovaný 

domácí úkol pošlete ke kontrole 

emailem na moji adresu nebo přes 

Whatsapp na můj telefon. 

Procvičování ZDE 

 

 

 

 

Procvičování ZDE 

 

 

 

 

 

Video ZDE 

 

 

Procvičování ZDE 

 

 

Příloha - Domácí úkol ČJ 3. B 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5880
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5881
https://www.youtube.com/watch?v=6TkTgFF62Hs
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&topic=06.+Slova+po+V#selid
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3B_PL-Domácí-úkol-Čj-3.B-Kamenka.docx
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

MATEMATIKA Dělení jednociferným dělitelem 

se zbytkem - procvičování 

 

Kombinatorika, cvičení 

„Cyklotrasy“ 

Domácí úkol – vypracovaný 

domácí úkol pošlete ke kontrole 

emailem na moji adresu nebo přes 

Whatsapp na můj telefon.  

Procvičování ZDE 

 

 

Cvičení ZDE 

 

Příloha - Domácí úkol M 3. B 

michal.urban@kamenka-celakovice.cz  

ANGLICKÝ 

JAZYK 

V. SOULKOVÁ 

H. 

ŽEJDLÍKOVÁ 

Velká pochvala všem, co 

posílají úkoly. Děláte nám 

radost. 

Tento týden budeme dále 

procvičovat otázku „Have you 

got….?“ a také kladnou a zápornou 

větu „I have got…, I haven´t got“ 

Začleníme si tuto otázku do 

kontextu všech otázek, které již 

umíme.  

Zopakujeme číslovky. 

Pondělí: 

Pracovní sešit str. 42. Podívej se na 

obrázky a doplň fráze z nabídky. 

Přečti hlasitě rozhovory 

v jednotlivých oknech 

Poslech s porozuměním 

Poslechni si, co děti o sobě říkají a 

spoj obrázky s jednotlivými 

osobami.  

Nauč se 2 nová slovíčka. 

SMALL – malý, BIG – velký 

 

Čtení s porozuměním 

Pracovní sešit 44/2. Hlasitě přečti 

text v bublině, potom vybarvi 

pejsky, podle toho, co o nich říká 

dívka na obrázku 

Online procvič otázku Have you 

got….? 

binoculars – dalekohled 

camera – fotoaparát 

watch – hodinky 

map - mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pracovní sešit str. 42 

 

 

 

 

 

Poslech 28 activity book str. 44 

Pracovní sešit str. 44/1 

 

 

 

Pracovní sešit str. 44/2 

 

 

 

Online procvičování zde. 

Online procvičování zde. 

 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5921
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5925
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3B_Domácí-úkol-M-do-28.5..docx
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/Poslech-28-activity-book-str.-44-1.mp3
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Have_got_-_Has_got/Have_you_got_cm199424jv
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Listening_comprehension/Have_You_Got...$_lj360840qe


3 

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

 

Úterý: 

Poslech s porozuměním 

Poslouchej říkanku, pusť si ji 

několikrát. Doplň chybějící slova do 

textu říkanky v příloze. 

Zda si slova správně doplnil,  

zkontroluj v učebnici na str. 34 

Text přečti a pak si ho společně 

říkej s nahrávkou. Poznáš, o jakou 

hru se jedná? 

 

Poslouchej a vybarvuj. 

 

 

Čtvrtek 

Procvičíme krátké odpovědi (short 

answers), které již známe. 

Vypracuj pracovní list v příloze 

 

 

 

 

Online procvičování short aswers. 

 

 

 

 

 

Poslech 25  book str. 34 

Příloha – říkanka- doplň slova 

 

 

 

 

Pracovní sešit str. 43/1 

Poslech 26 prac. sešit str. 43 

 

 

 

Příloha – otázky a krátké odpovědi 

 

Pracovní list a vypracované 

stránky v pracovním sešitě 

vyfoť a pošli na email své 

učitelce.  

 

Online cvičení zde. 

Online cvičení zde. 

Online cvičení 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 

Pravidelné domácí hlasité čtení minimálně 

15 minut. 
 

 

Michal Urban 

Třídní učitel 3. B 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/Poslech-25-book-str.-34.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/Priloha-rikanka-dopln-slova.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/Poslech-26-activity-book-str.-43.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/Priloha-otazky-a-kratke-odpovedi.pdf
https://www.liveworksheets.com/te238613ar
https://www.liveworksheets.com/ni534346ht
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Can_or_can't/Can_you_$_mj386070jz
mailto:vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz

