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ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Dagmar Zittová              3. A 8. 6. – 12. 6. 2020 

PŘEHLED 

 

Milé děti, vážení rodiče, 

srdečně všechny zdravím a posílám úkoly na druhý červnový týden. 

V českém jazyce budete pokračovat v učivu o slovesech a v matematice v dělení se 
zbytkem. V prvouce si přečtete, jaké společné znaky má člověk s ostatními živočichy a 

v čem se odlišuje od ostatních živočichů. Na umimeto.org máte úkoly z českého jazyka 
a matematiky! Moc chválím děti, které mi pravidelně posílají své práce. Vydržte, 

prázdniny se blíží! Přeji krásné dny. 

 

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

ČESKÝ JAZYK Mluvnice: Slovesa 

  Slohové cvičení 

 

   

  

  Psaní: Písanka – červen 

 

  ČJ PS str. 35-37 

  Vyprávění podle osnovy ČJ PS str. 37 

  Písanka str, 27, 28 

Úkol na www.umimecesky.cz 

   

  Pokračujte dále v písance str. 29, 30 

  MATEMATIKA Dělení se zbytkem 

   

    

   M uč. str. 117-120 

   M PS str. 32 

   Úkol na   www.umimematiku.cz 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

MOC CHVÁLÍME TY, KDO 

PRACUJÍ A PRAVIDELNĚ 

POSÍLAJÍ ÚKOLY A ONLINE 

PRACOVNÍ LISTY. 

Blíží se konec školního roku a 
tak budeme opět opakovat, ale 

přidáme si ještě nějakou novou 
slovní zásobu. 

Pondělí: 

Pracovní sešit str. 50. 

Vypracuj celou stranu Quizzy´s 
questions dle instrukcí. Číslovky 

v prvním cvičení nejen vyslov, 
ale i napiš. 

Podívej se na video Steve and 
Maggie. Snaž se porozumět, o 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

   

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

čem si povídají a zapamatovat 

si názvy nábytku. 

Učebnice str. 40. Poslechni si 
písničku. Odhadni, o čem se v ní 
zpívá. Znáš nějaká slovíčka? 

Poslechni si ji pečlivě a vícekrát. 

Učebnice str. 40 dole. Nauč 
se nová slovíčka. Pečlivě si 

prohlédni obrázky a text pod 
nimi. Pusť si znova písničku, kde 

tato slovíčka vyslovují. 

Pak si pusť poslech a ukaž 
prstem na nábytek, který slyšíš 
v poslechu, opakuj výslovnost. 

 

Úterý: 

Znovu si prohlédni obrázky 
v učebnici str. 40 dole. Slovíčka 
hlasitě vyslov. 

Procvič novou slovní zásobu 
online a možná se naučíš i další  

Pondělí: 

Pracovní sešit str. 50. 
Vypracuj celou stranu Quizzy´s 

questions dle instrukcí. Číslovky 
v prvním cvičení nejen vyslov, 

ale i napiš. 

Podívej se na video Steve and 
Maggie. Snaž se porozumět, o 

čem si povídají a zapamatovat 
si názvy nábytku. 

Učebnice str. 40. Poslechni si 
písničku. Odhadni, o čem se v ní 

zpívá. Znáš nějaká slovíčka? 
Poslechni si ji pečlivě a vícekrát. 

Učebnice str. 40 dole. Nauč 

se nová slovíčka. Pečlivě si 
prohlédni obrázky a text pod 

nimi. Pusť si znova písničku, kde 
tato slovíčka vyslovují. 

Pak si pusť poslech a ukaž 
prstem na nábytek, který slyšíš 

v poslechu, opakuj výslovnost. 

 

 

Video zde. 

 

 

Poslech 36, učebnice str. 40 

 

 

 

 

 

 

Poslech 37, učebnice str. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GLOX3Q7xa4k
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/3A-TRACK036.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/3A-TRACK037.mp3
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Úterý: 

Znovu si prohlédni obrázky 

v učebnici str. 40 dole. Slovíčka 
hlasitě vyslov. 

Procvič novou slovní zásobu 

online a možná se naučíš i další 

slovíčka. Poslouchej výslovnost, 
slovíčko zopakuj a pak ho 
přiřaď. 

 

Vypracuj pracovní list 

Pracovní sešit str.51/1. 
Poslouchej a zakroužkuj správný 
obrázek 

 

Čtvrtek 

Pracovní sešit str. 95. 
Vypracuj test z lekce 3 

Úkol 1 – k jeho zpracování 

potřebuješ i učebnici str. 16/2. 
Nezapomínej na správné členy. 

 

 

 

 

 

 

 

Online procvičování zde. 

 

Příloha - nábytek 

 

Poslech 38, pracovní sešit 51/1 

 

 

 

Poslech 39, prac. sešit str. 95  

Hotový test vyfoť a pošli své 
učitelce. 

vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz 

hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz 

 

PRVOUKA    Společné znaky s ostatními  

   živočichy 

 

Prv – učebnice str. 70-71, stránky si  

  přečtěte, pracovní list je dobrovolný, 

  pokud si ho vytvoříte, budu ráda,  

  když mi ho pošlete  

 POŽADAVKY POZNÁMKY 

  Opakujte si stále řady násobků 2-9 a  

  malou násobilku 

  Choďte co nejvíce ven, sportujte 

Dobrovolné úkoly – Pracovní list 

z prvouky 

Dělení se zbytkem můžete procvičovat 

na dalších stránkách 

dělení se zbytkem  

Dagmar Zittová 

Třídní učitelka 3. A 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/furniture
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/3A-Příloha-nábytek.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/3A-TRACK038.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/3A-TRACK039.mp3
mailto:vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz
dělení%20se%20zbytkem

