
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Dagmar Zittová              3. A 15. 6. – 19. 6. 2020 

PŘEHLED 

 

Milé děti,  

 

děkuji za pracovní listy, úkoly z matematiky a českého jazyka, čtenářské a kulturní 
deníky, které jste mi minulý týden předali a posílali emailem. Přečetla jsem si je a 

většina z vás se snažila a udělala hodně práce. Jste šikulky a máte velkou pochvalu. 

Rodičům moc děkuji za pomoc s posíláním a předáváním úkolů. 

Tento týden je už úkolů méně. Z českého jazyka máte slohové cvičení a odkaz na 
pohádku. Z matematiky dokončíte dělení se zbytkem a v prvouce si přečtete rady na 

prázdniny. 

Vysvědčení se bude rozdávat v pátek 26.6. Přesnější informace pošlu emailem. 

Mějte se moc hezky, těším se na vás! 

 

 

 

 

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

ČESKÝ JAZYK Mluvnice: Slohové cvičení 

   Psaní: Písanka – červen 

 

  ČJ uč. str. 91 

  Pokračujte dále v písance str. 31, 32 

  Na pohádku o Budulínkovi se můžete 

  podívat na: O Budulínkovi 

 

 

  MATEMATIKA Dělení se zbytkem 

   

    

   M uč. str. 121-122 

   M PS str. 33 

    

ANGLICKÝ 

JAZYK 
Děkujeme moc všem 
za spolupráci a zejména za 
výdrž, kterou stále máte v 

plnění úkolů. 

V tomto týdnu procvičíme čtení, 

poslech a psaní. Naučíme se 

několik nových slov a tři předložky 

– dobrovolná práce. Posledním 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

O%20Budulínkovi


2 

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

úkolem toto školního roku je 

opakování učiva 4. lekce.  

Pondělí: 

Učebnice str. 41 – Where’s 

Hammy? / Kde je Hammy? 

Poslouchej a čti – dbej na 
správnou výslovnost. Nahrávku 

si pusť několikrát.  

Dobrovolná práce je v příloze 1. 

 

 

Úterý: 

Učebnice str. 40 – 41 – 

zopakuj si pisničku, slovní 
zásobu a přečti text. Zavři 
učebnici a zkus během 1 minuty 

zapsat do sešitu English co 
nejvíce slov, které si pamatuješ. 

Proveď kontrolu psaného textu. 
Opravu napiš do sešitu. 

 

Procvič si online předložky in, 
on, under 

 

Čtvrtek 

Pracovní sešit str. 51/2 – doplň 
slova. Pokud si některé slovo 

nemůžeš zapamatovat, zkus si 

ho několikrát napsat a vyslovit.  

Test lekce 4 (opakování učiva), 
pracovní sešit str. 96. 
Vypracujte jednotlivé úkoly dle 

pokynů v PS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslech 39 učebnice str. 41 

 

 

Příloha 1 – dobrovolná práce s 
textem 

 

 

 

Poslech 36 učebnice str. 40 - 
písnička 

 

 

 
 
 

 

 

Online procvičování:  

Cvičení 1 

Cvičení 2 

 

   

 

Poslech 7 pracovní sešit str. 96. 

(poslouchej 2x) 

Hotový test vyfoť a pošli své 
učitelce. 

 

vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz 

hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz 

 

 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/3A_Poslech_39.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/3A_Priloha_1_14_tyden.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/3A_Poslech_36.mp3
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_place/In-on-under_nx86920sy
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Prepositions_of_place/In,_on,_under_ho98802ui
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/3A_Poslech_7.mp3
mailto:vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

  

  PRVOUKA    Rady na prázdniny 

 

Prv – učebnice str. 72-73, stránky si  

  přečtěte, možná se vám budou  

  některé rady hodit během prázdnin 

 

   

 

 POŽADAVKY POZNÁMKY 

  Opakujte si stále řady násobků 2-9 a  

  malou násobilku. 

 

  „Vyjmenovaná slova hravě“ a kartičky 

  s vyjmenovanými slovy nevyhazujte, 

  budeme je potřebovat příští rok. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrovolné úkoly  

Slovesa můžete procvičovat na: 

Slovesa 

 

a dělení se zbytkem na dalších 

stránkách 

Dělení se zbytkem 

 

 

 

 

 

     Jméno a příjmení: Dagmar Zittová 

               Třídní učitelka 3. A                                                                                        

 

                                                                           

 

                                                                           

  

 

Slovesa
Dělení%20se%20zbytkem
vyjmenovaná%20slova%20po%20Z
vyjmenovaná%20slova%20po%20Z

