
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Mgr. Michal Urban 3. B 4. 5. - 7. 5. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče a moji žáci, 

všechny vás srdečně zdravím a posílám plán na příští 4 pracovní dny. Věnujte, 

prosím, pozornost níže uvedenému dopisu od vedoucí ŠD Kateřiny Dobšovičové. 

Zároveň děkuji všem žákům, kteří zaslali ilustrace k pohádce do soutěže. Byly 
všechny moc krásné a bylo moc těžké vybrat vítěze. Vítězkou se nakonec stala Klárka 
Pikhartová, které posílám hlavní cenu. Chválím všechny žáky za plnění úkolů a 

procvičování učiva a děkuji rodičům za aktivní přístup. Přeji Vám stálé zdraví a hezké 

první květnové dny. 

S pozdravem Mgr. Michal Urban 

 

 

Vážení rodiče žáků současných 1. - 3. tříd. Chceme Vás požádat o sdělení Vašeho 

zájmu o družinu ve školním roce 2020/2021. Pište prosím, v kladném i záporném 
případě, na adresu druzinka@kamenka-celakovice.cz do 31. 5. 2020. 
Případné dotazy ráda zodpovím na této adrese. 

Děkujeme za spolupráci. 
Za ŠD Kamenka 

Kateřina Dobšovičová, vedoucí 

 

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

ČESKÝ JAZYK Vyjmenovaná slova s y/ý po V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 Na poslední straně pracovního 

sešitu „Vyjmenovaná slova 

hravě“ si přečti a nauč 

vyjmenovaná slova s y/ý po v 

Procvič ústně vyjmenovaná slova 

vy, vysoký, výt na cvičeních 

v učebnici Čj 

Uč. str. 104/1,2  

Uč. str. 108/3  

 

PS Vyjmenovaná slova hravě“  str. 

24 napiš slova příbuzná 

k vyjmenovaným slovům vy, 

vysoký, výt 

PS Český jazyk 2. díl  

str. 24 – písemně celá 

 

Uč. str. 104/3 do sešitu utvoř věty 

se slovy, která doplníš 

 

mailto:druzinka@kamenka-celakovice.cz
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Slohové cvičení-popis 

 

 

 

 

 

 

Dobrovolný domácí online úkol 

 

Příprava-přečti : Uč.str.105 článek 

Hodiny po dědečkovi. 

Úkol -ústně : 

Připrav si popis předmětu, který 

důvěrně znáš a popiš ho ústně 

rodiči. 

Může to být oblíbená hračka, 

pracovní nástroj apod. 

 

www.umimečesky.cz 

 

MATEMATIKA Jednotky času 

 

 

Geometrie – opakování a 

procvičování: úsečka, polopřímka, 

přímka, délka úsečky, bod 

 

Dobrovolný domácí online úkol 

Uč.M str.143/2 –ústně 

Uč.M str.157/2,4 - ústně 

 

 

Uč.str 111/1,2,3,4 do sešitu 

 

        www.umimematiku.cz 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

V. SOULKOVÁ 

H. 

ŽEJDLÍKOVÁ 

Tento týden budeme 

procvičovat sloveso have got 
(pouze 1. os. č. j., věty kladné a 
záporné), části těla, číslovky 11-

20 

 

Pondělí: 

Poslechni a zazpívej si písničku. 
V přiloženém pracovním listu si 

procvičíš psaní kladné a záporné 
věty se slovesem have got: I’ve 

got … Já mám, I haven’t got … 
Já nemám.  

 

Podívej se na video Steve and 

Maggie: Body parts for kids. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Písnička 
 

Pracovní list k písničce 

 

 

 

Video 

V tomto videu zazní věty se 

slovesem have got (I’ve got … , 
I haven’t got…). Dokážete tyto 
věty najít? Když tyto věty 

uslyšíte, napište si je. Anglické 
titulky Vám práci usnadní a 

http://www.umimečesky.cz/
http://www.umimematiku.cz/
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3A_Pisnicka_I_have_got.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3A_Pracovní_list_pisnicka.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sgyHn-Z1jIw
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

Úterý: 

Čtení textu s porozuměním, 

psaní 

 

 

 

 

 

Čtvrtek: 

Stále opakuj psaní a poslech 

číslovek, zejména nově 
zařazených 11-20. 

 

 

On-line procvičování číslovek. 

 

 

 

 

  

pomůžou Vám nalezené věty 

zkontrolovat. 

 

Pracovní list – Funny Monsters / 
Legrační příšerky: tento 

pracovní list pošli ke kontrole 
své učitelce.  

Poslech – vyber správnou 
příšerku. 

On-line pracovní list: části těla 

 

Napiš slovem do sešitu číslovky 
11-20. 

Poslech číslovky-opakování: 

Číslovky 1-10 

Číslovky 11-20 

 
 
On-line pracovní list:  

číslovky – spojovačka 
 

On-line pracovní list: 
číslovky – poslouchej a napiš 
čísla 

 

On-line pracovní listy můžeš 
zaslat své učitelce emailem 
přímo z webové stránky. 

vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz 

hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz 

 

Michal Urban 

Třídní učitel 3. B 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3A_Pracovni_list_Funny-_Monsters.pdf
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Parts_of_the_body/Body_parts_listening_gn266579ly
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Parts_of_the_body/Body_drag_and_drop_vo77882yx
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_01/picturedictionary_01_01?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_05/picturedictionary_05_02?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Numbers/Numbers_11-20_si53801ig
https://www.youtube.com/watch?v=sgyHn-Z1jIw
mailto:vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz

