
 

Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Michaela 

Frantálová 

3. C 1. 6. – 5. 6. 2020 

Přehled 

Milé děti, 

tento týden začínáte radostně – v pondělí 1. 6. se totiž slaví Mezinárodní den dětí. Za 

normálních podmínek bychom spolu šli na zmrzlinu, zasportovali si, ale to teď nejde. 

Krásně si svůj sváteční den užijte se svými blízkými! Ráda se vás pak ve středu zeptám, 

co jste podnikli zábavného. 

Vstupujeme do posledního školního měsíce. Jak začnou kvést vlčí máky, prázdniny jsou 

na dosah. Ale ještě chviličku vydržíme a pracovně popojedeme. Přeji vám krásný 

červnový pracovní týden. 

 

 

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

ČESKÝ JAZYK Tento týden se seznámíme s řadou  
VS po V, pomalu se je začneme učit. 
Systém už dobře znáte, jediná potíž 

jsou zde předpony VY- / VÝ-, na ty se 
společně podíváme ve středu. 

Pomalu si zapisujte slova příbuzná do 
sešitu s myškou a řadu se po 
kouscích učte. Můžete mi opět 

poslat, jak jste ji zvládli. 

Slovesa a neohebné SD zatím 

přeskočíme. 

Nyní si procvičíme podstatná jména: 

 

 

 

 

Procvičování psaní – zároveň 
trénujeme vyjmenovaná slova a 
slovní druhy 

VS po V online  

Určování slovních druhů online 

PS str. 24 / cv 1, 2 

 

 

 

 

 

 

PS str. 14 / cv. 1 (ukazovací 

zájmena napište nad slova), 2 

str. 15 / cv. 1, 2 

str. 16 / cv. 1 

str. 24 

Písanka str. 24 

MATEMATIKA Společně jsme si vysvětlili, jak 
zaokrouhlujeme na stovky. Můžete 
se vrátit k prezentaci zaslané 
rodičům na mail a ještě jednou projít. 

 

 

 

Nyní se dáme do násobení mimo 
obor násobilek. Kdo zvládl násobilku, 

je zde bez práce! 

 

 

Zaokrouhlování najdete také na 
umimematiku.cz – zde nelze vložit 
konkrétní odkaz, musíte se přihlásit 
přes své účty, abyste mohli sbírat 

štíty.  

„Rozhodovačky“ 

 „Cvičení“ 

 

PS str. 28, 29 

Ve středu se společně zaměříme na 
převody jednotek. 

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-v
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/slovni-druhy-3
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Geometrie 

 

Procvičování násobilky: 

umimematiku.cz 

 

PS str. 44 

Instruktážní video střed úsečky  
+ tentokrát s dobrovolným úkolem, 
„kytičkou“ 

ANGLICKÝ 
JAZYK 

Přečtěte si komiks v učebnici a 
zkuste přeložit. Několikrát si 
poslechněte nahrávku, můžete číst 
s ní, nebo ji stopovat po částech a 

zkoušet odpovídat. 

Nová slovíčka:  

 zebra crossing – přechod pro 
chodce 

 walk – jít 
 run – běžet 

 stop – zastavit 
 hold – držet 

 safe – bezpečný 

Slovíčka si zapište do slovníčku. 

 

Procvičíme „short answers“ – krátké 
odpovědi, které jsme se během šk. 
roku naučili. Doplňte v prac. listu, 
pak se k němu můžete vracet, číst 

nahlas. Můžete mi odeslat. Pokud 
nemáte možnost barevného tisku, 
můžete pastelkou obrázky dobarvit. 

 

Dále trénujte číslovky do 20 

 

Učebnice str. 36 

Nahrávka 29 

Doplňovačka k uč. str. 36 – k 
tisku 

PS str. 45  - nechám na vašem 
zvážení, jak se stranou naložíte. 
Můžete dokreslit, nebo projít ústně.  

 

 

 

 

 

 

Prac. list - krátké odpovědi – k 
tisku 

 

 

 

PRVOUKA Tento týden dokončíme učivo o 
rostlinách a zopakujeme, co jsme se 

naučili. 

Prohlédněte si dvoustranu v učebnici. 
Nejprve zkuste pojmenovat všechny 
živé organismy – rostliny i živočichy, 

které zde najdete. Poté si názvy 
ověřte ve sloupečku vpravo. 

Líbí se vám tato krajina?  

Čím se liší od našeho nejbližšího 
okolí? 

   Uč. str. 54 - 55 

Pracovní list rostliny – závěrečné 

opakování 

 

  

https://www.umimematiku.cz/
https://youtu.be/gK9nKCQCiVo
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3C_Nahrávka-29.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3C_Doplňovačka-k-Uč.-str.-36.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3C_Prac.-list-krátké-odpovědi.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3C_Prac.-list-rostliny.pdf


 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Začínáme se učit VS po V 

 Procvičujeme mluvnické kategorie 

podstatných jmen 

 Zaokrouhlujeme na stovky, násobíme 

mimo obor násobilky 

 Přenášíme úsečku pomocí kružnice, 

dokážeme najít její střed 

 Přidáme si nová slovíčka – pohybová 

slovesa 

 Dokončujeme učivo o rostlinách 

 

 Děti by na práci měly mít odpovídající 

podmínky, u psaní správně sedět u 

sklizeného stolu. 

 Zdatnější čtenáři, kteří již zvládli 

techniku, mohou začít trénovat tiché 

čtení. 

 Pokud přečtete knihu, budu ráda, když 

ji zapíšete do čtenářského deníku. 

 

 

Dobrovolné:  

Tentokrát přidávám jednu vaši spolužačku ze třídy, která poslala fotografii v roušce až 

po vyvěšení poslední skupinky. A proto, že mi poslala i svou nejkrásnější květinu ze 

zahrady, se můžete podívat na obě. Kdo to je? 

 

Michaela Frantálová 

Třídní učitelka 3. C 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3C_Kdo-to-je.pdf

