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Přehled 

Milé děti,  

jak jsem vám slíbila, je před námi poslední pracovně zaměřený plán, příští týden už bude odpočinkovější. 
Každý z vás v době dálkového učení zvládl velkou spoustu práce. Za to vás všechny moc chválím.  
A poděkování za přístup k učení samozřejmě patří i vašim rodičům. Někteří vynaložili neskutečné úsilí, když 
se učili s více dětmi a ještě zvládali dálkově svou práci!  

Pokud vás trápí, že jste něco úplně nezvládly, vůbec se nebojte. Příští školní rok všechno znovu projdeme  
(i když už rychleji), vysvětlíme, zopakujeme. Tento týden bude změna v online hodině, protože ve středu od 
13h se musím zúčastnit pedagogické rady na Kamence. Čas ještě upřesním, ale nejspíš se přesuneme na 
středu 10:00 a tato hodina bude pouze KONZULTAČNÍ – to znamená, připojí se ten, kdo si se mnou chce o 
něčem popovídat, nebo se na něco zeptat, čemu například během těchto třech měsíců nerozuměl. 
S ostatními se těším na viděnou poslední školní týden. Informace o předávání vysvědčení ještě včas 
dostanete. 

Všem přeji krásný 14. dálkový týden. 

 

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

ČESKÝ JAZYK Zvládli jsme se naučit řadu VS po V. 
Budeme pokračovat v jejich procvičování. 

 

 

Slovní druhy si můžete procvičit na 
barevných ježečcích (stačí vybarvit pouze 
tělíčko, nebo bodliny) 

a pády podstatných jmen na kočičkách. 

 

Procvičování psaní – rozdělíme živočichy 
do jednotlivých přírodovědných tříd a 
zahrajeme si na kuchaře. 

 

VS po V online  

Určování slovních druhů online 

PS str. 26, 27 

 

 

Ježečci 

Kočky 

 

 

 

Písanka str. 28 (pouze horní cvičení), 31 

MATEMATIKA Na online hodině jsme si vysvětlili dělení 
se zbytkem, ale moc se nás tentokrát 
nesešlo. Prezentaci posílám rodičům do 
mailu, můžete se k ní znovu vrátit. 

Pro dělení se zbytkem je nezbytné zvládat 
základní násobilku. Kdo ví, že s ní stále 
bojuje, měl by ji důkladně procvičovat. 

 

 

PS str. 32, 33 

Procvičování násobilky i zaokrouhlování 

umimematiku.cz 

 

 

 

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-v
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/slovni-druhy-3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/3C_Ježečci-scaled.jpg
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/3C_Kočky-scaled.jpg
https://www.umimematiku.cz/


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

Geometrie – osová souměrnost a 
zvětšení obrázku ve čtvercové síti 

 

PS str. 47 – můžeš si vypomoci 
pravítkem 

 

ANGLICKÝ JAZYK Dokončíme příběh Colin in 
Computerland. Příběh si několikrát 
poslechněte z nahrávky, přeložte.  

 

Poslechněte a přečtěte si kapitolku 
Let’s move v učebnici. Zapište si do 
slovníčku a naučte se nová slovíčka – 
části těla:  

 arm – paže 

 hand – ruka (dlaň s prsty) 
 leg – noha 

 foot – chodidlo 

 head – hlava 

 body – tělo 

 move – hýbat se  
 use – používat 

 

Učebnice str. 38 

Nahrávka 30 

PS str. 47 

 

Učebnice str. 39 

PS str. 48 

Nahrávka 31 

Nahrávka 32 

 

 

 

PRVOUKA Tento týden se budeme zabývat 
obratlovci, to znamená živočichy, kteří 
mají páteř a kosti.  

Dělení živočichů si napište ideálně na list 
z min. týdne:  

1) Bezobratlí 
2) Obratlovci 

 Ryby 

 Obojživelníci 

 Plazi 

 Ptáci 

 Savci 

Minulý týden jste si měli nakreslit nebo 
nalepit oblíbeného živočicha, tento týden 
k němu dopište, do které skupiny 
živočichů patří: bezobratlí / obratlovci 
(pokud obratlovci, upřesněte). Popište 
části těla tohoto živočicha podobně, jako 
najdete v učebnici. 

   Uč. str. 58, 59 

 

Na obratlovce se můžete podívat na 
profesionální prezentaci.  

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Procvičujeme VS po V  Děti by na práci měly mít odpovídající 
podmínky, u psaní správně sedět u 
sklizeného stolu. 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/3C_Nahrávka-30.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/3C_Nahrávka-31.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/3C_Nahrávka-32.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=IxO0SyHblac


 Procvičujeme mluvnické kategorie 
podstatných jmen 

 Dělíme se zbytkem 

 Zopakujeme osovou souměrnost a zvětšení ve 
čtvercové síti 

 Naučíme se nová slovíčka – části lidského těla. 

 Rozdělíme si živočichy na bezobratlé a 
obratlovce, u obratlovců se seznámíme s jejich 
třídami 

 

 Zdatnější čtenáři, kteří již zvládli techniku, 
mohou začít trénovat tiché čtení. 

 Pokud přečtete knihu, budu ráda, když ji 
zapíšete do čtenářského deníku. 

 

 

Dobrovolné:  

Jenda se svou maminkou povýšili květinový úkol z geometrie a posílají vám krásné video. 

 

Michaela Frantálová 

Třídní učitelka 3. C 

 

 

 

 

 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/3C_Video.mp4

