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Milé děti, 

zbývá nám ještě 5 týdnů do konce školního roku. Novinkou je, že se z našich dvou 

dálkových studentů zase stanou denní, školní. Přeji jim pohodové školní dny! Proto 
budeme muset změnit čas naší online hodiny, aby se s námi kluci mohli i nadále vídat. 

Ponecháme čtvrtek, ale posuneme se na 13 hodin. Snad bude tento čas všem 

vyhovovat. 

Mám radost, jak jste se všichni naučili využívat online konferenci – dodržujete pravidla, 

že mluví jeden, pozorně posloucháte, moc se snažíte. Pronikli jsme do světa manažerů! 

 

 

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

ČESKÝ 

JAZYK 

Trénujeme řady slovních druhů, 

naučíme se pádové otázky a 

pomalu se budeme pokoušet 

určovat pády pods. jmen ve větách. 

Můžete se zaměřit na poslední slide 

zaslané prezentace a zkusit si sami 

pády určit. Pro kontrolu vždy 

naskočí. 

V příloze najdete text na běhací 

diktát procvičující VS. Položte si 

zadání tak daleko od stolu, abyste 

se vždy museli zvednout a k listu 

dojít. 

 

Z ohebných slovních druhů tento 

týden dokončíme jména, mezi která 

patří také číslovky. 

Ohebné sl. druhy dělíme na jména 

(1 – 4) a slovesa. Jména 

skloňujeme v pádech, slovesa 

časujeme (budeme se učit). 

 

Procvičování psaní – tentokrát 

literární a ekologické zaměření 

Pády pods. jmen – prac. list k tisku 

(kdo nemá možnost, projděte prosím 

ústně). Doporučuji rozdělit si cvičení 

na více dní. Můžete mi zaslat pro 

kontrolu. 

 

 

Běhací diktát – text k vytištění, 

můžete psát i z monitoru PC, ale 

dodržujte běhání, ne přepis. 

 

 

PS str. 8 

Úkoly k textu ve cv. 1 

 nad pods. jména v napiš  

č. 1 

 nad slovesa napiš č. 5 

 

 

Písanka str. 16, 17 

MATEMATIKA Procvičujeme sčítání a odčítání do 

1000, přidáváme si nové typy 

příkladů. 

 

 

 

 

 

 

PS str. 26, 27 

Zaokrouhlování na stovky není těžké, 

ale projdeme ho raději ve čtvrtek, 

můžete stránky začít v obráceném 

pořadí. 

 

Procvičování násobilky: 

umimematiku.cz 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3C_Pády-pods.-jmen.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3C_Běhací-diktát.pdf
https://www.umimematiku.cz/


2 

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

Geometrie 

Trénujte stále práci s kružítkem,  

PS str. 43 – toto jsme dělali už ve 2. 

třídě, věřím, že nebude problém. 

Novinkou bude přenos úsečky pomocí 

kružítka, vysvětlíme si ve čtvrtek. 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Tento týden se pustíme do číslovek 

do 20 

Pozor, v učebnici je máte rovnou 

v množném čísle. 

Nová slovíčka pro číslovky si zapište 

do slovníčku, ale zatím stačí je umět 

vyslovit: 

 „Hide and seek“ – hra na 

schovávanou 

 count - počítat 

 eleven  - 11 

 twelve – 12 

 thirteen – 13 

 fourteen – 14 

 fifteen – 15 

 sixteen – 16 

 seventeen – 17 

 eighteen – 18 

 nineteen – 19 

 twenty – 20 

 

 

Učebnice str. 34 

Poslechni si několikrát říkanku, 

přečtěte si, říkejte s textem 

Nahrávka 25 

PS str. 43 / cv. 1, bingo si necháme 

na příští šk. rok 

Nahrávka 26 

PS str. 44 

Nahrávka 28 

Cv. 2 si několikrát hlasitě přečtěte a 

přeložte (vrátíme se k němu ve 

čtvrteční hodině). 

Video s výslovností číslovek 

Video číslovky 

PRVOUKA Minulý týden jsem Vám omylem 

neposunula čísla stránek, snad jste 

si s úkolem poradili. 

Tento týden si připomeneme 

poslední dvě části rostliny – květ a 

plod. 

 

Odpovězte na otázku: proč jsou 

důležité včely a další hmyz? 

   Uč. str. 52 - 53 

Úkol: Volný list papíru podélně 

přeložte na poloviny, nadepište 

dužnaté plody a suché plody. 

Nakreslete do každého sloupečku 3 

příklady plodů a pojmenujte je.  

Dobrovolný úkol: měsíc květen ve 

svém jménu ukrývá, že všechno 

kolem nás krásně kvete. Vyfoťte 

nejkrásnější květ na Vaší zahradě, ale 

klidně v parku, na louce…   

a pojmenujte rostlinu. Příští týden 

vyvěsím Vaše fotografie ostatním 

spolužákům. 

Krátké video o včelách  

 

  

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3C_Nahrávka-25.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3C_Nahrávka-26.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3C_Nahrávka-28.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=uxaWf9EftqQ
https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA
https://www.youtube.com/watch?v=5x3IZ3WzP4k
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POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Online procvičujeme všechny známé řady 

VS 

 Trénujeme řadu i poznávání slovních 

druhů 

 Určujeme pády u podstatných jmen 

 Pokračujeme ve sčítání a odčítání do 
1000 s přechodem přes stovky, 

násobilku 

 Trénujeme rýsování kružnice, přenášíme 

úsečku 

 Naučíme se anglické číslovky do 20 

 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. 

 

 

 

Důležitá informace: 

 

Do konce května: prosím rodiče, kteří tak ještě neučinili, aby nahlásili vedoucí ŠD svůj 
zájem / nezájem o umístění dítěte pro příští školní rok. Podrobnější informaci najdete 

v minulém týdenním plánu. Děkuji 

 

Dobrovolné: 

 

Anička a Šarlotka přišly se zajímavým sportovním kouskem, posílají vám k němu tento 

vzkaz: 

„Chytni se s kámoškou, kámošem, bráchou, ségrou za obě ruce. Nesmíte se po celou 
dobu pustit. Začínáte jednou nohou dovnitř, střídáte se. Druhou nohu dovnitř. Zvednete 

ruce, přetočíte se, pustíte se a máváte!“ 

 

Holky připojují video. 

 

Michaela Frantálová 

Třídní učitelka 3. C 

 

 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/3C_Video.mp4

