
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Mgr. Michal Urban 3. B 15. 6. – 19. 6. 2020 

 

   Vážení rodiče a moji žáci, 

 všechny vás srdečně zdravím a posílám vám poslední týdenní plán s učivem.  

   Úvodem děkuji všem rodičům i prarodičům za veškerou práci a pomoc 

v posledním pololetí, zvláště pak v těžkém období karantény. Pro nikoho to nebylo 
jednoduché období a pevně věřím, že jsme z nejhoršího venku. Přeji si, aby nás 

podobná situace v budoucnu minula. 

   Chválím též všechny děti, které k učení a procvičování přistupovaly zodpovědně a 

už se těším, až je uvidím při předávání vysvědčení v pátek 26. června 2020 na 
Kamence. (Informace k organizaci předávání vysvědčení bude sdělena na těchto 

stránkách nebo e-mailem rodičům v pondělí 22. 6. 2020).   

   Bohužel výlet na kolech již nestihneme a uskutečníme ho až v září, neboť jsem již 

druhý týden nemocný a beru antibiotika.  

   Děkuji žákům a žákyním, kteří mi v rámci domácího úkolu poslali dopis. Moc mě 

potěšil a všem jsem odepsal.  

   Vážení rodiče, přeji Vám hezkou a klidnou dovolenou a těším se na osobní setkání 

s Vámi po prázdninách ve 4. B na Kamence. 

 

   S přáním stálého zdraví  

   Mgr. Michal Urban 

 

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

ČESKÝ JAZYK  

 

 

 

 

 

 

Vyjmenovaná slova po M – opakování 

 

   Vyjmenovaná slova po P - kvíz 

  

Vyjmenovaná slova po B,L,M,P,S - 

doplňovačka do textu 

 

Procvičování I. 

 

   Procvičování II. 

 

   Procvičování III. 

 

 

Procvičování IV. 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5871
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5872
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5877
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5883
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PŘEDMĚT  POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 
APOD.) 

 

  Rod,(životnost),číslo a pád podstatných 

jmen – určování a opakování mluvnických 

kategorii, příprava na učivo ve 4.třídě 

 

   POZNÁMKA 

  Pracovní sešit ČJ II. nevyhazuj a uschovej 

na září. 

  Během prázdnin si oprav nebo zalep 

učebnice, které budeš v září vracet. 

 

 

 

MATEMATIKA Slovní úlohy střední obtížnosti v oboru 

do 100 – pozorně si přečti slovní úlohu a 

vyber si z textu podstatné údaje. Můžeš si 

popisovanou situaci načrtnout na papír a 

také na papír vypočítat. Nesnaž se řešit 

hned zpaměti, promysli řešení. Výsledek 

zadej do políčka 

 

Malá násobilka - procvičování formou 

Pexesa 

 

 

  POZNÁMKA 

  Pracovní sešit M II. nevyhazuj a uschovej na 

září. 

  Během prázdnin si oprav nebo zalep 

učebnice, které budeš v září vracet. 

 

 

 

www.umimematiku.cz 

 

 

 

www.umimematiku.cz 

 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

V. SOULKOVÁ 

H. ŽEJDLÍKOVÁ 

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 

úkolem toto školního roku je opakování 

učiva 4. lekce.  

 

 

 

 

 

 

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

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@kamen
ka-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:vitezslava.soulkova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz
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POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Vyber si na prázdniny nějakou knihu a 

celou si ji přečti. 

 

 

O prázdninách se věnuj pohybu. 
Počítač a mobil nech odpočinout. Je čas 
na kolo, kolečkové brusle, vycházky, 

výlety a plavání. Načerpej nové síly na 

další školní rok. 

 

Mgr. Michal Urban 

Třídní učitel 3. B 


