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ZŠ Kamenka Irena Vojáčková 3. C 2. 11 – 6. 11. 2020 

 

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: 

   Stavba slova – kořen, předpona, 

   přípona 

   

 

Úterý: 

Komunikační a slohová výchova - 

Dušičky 

 

Středa: 

Psaní odpovědí, procvičování 

vlastních jmen 

 

Čtvrtek: 

Vyjmenovaná slova po Z - vyvození 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pátek:  

Čtení na umimeto – odpověď na 

otázky 

Pondělí: 

   procvičování 

   úkol viz učebna- vypracovat a 

   vrátit do učebny 

 

Úterý: 

Učebnice str. 35 – přečíst článek a  

písemně zodpovědět otázky cv.1 do 

školního sešitu a ofoť, pošli do 

učebny nebo na WhatsApp 

  Středa: 

  písanka str. 11- celá strana 

  zelený PS str.15 – celá strana 

  Čtvrtek: 

  uč. str.114 - přečíst 

  výklad – bez procvičování, jen   

  vyvozování 

  zápis do školních sešitů – viz učeb- 

  nice str. 113 – zelený rámeček +  

  přiřadit správně příbuzná slova 

  procvičování 

  procvičování 

 

 

  Pátek:  

  čtení zde – Veverka a straka 

   

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 
V.SOULKOVÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 
KLÁRA HAVLOVÁ 
 

 

Unit 2- At school 

 

Slovní zásoba školní pomůcky, 

barvy 

- psaná a mluvená podoba 

- poslech, video 

- Fráze „What´s this?“ „What 

colour is it?“ „What colour is 

your pen?“ 

 

 

Budeme procvičovat a učit se: 

 What colour is it? It’s … 

blue. 

 Where is Greg from? (Odkud 

je Greg) 

 Countries (země) 

Stále procvičujeme školní pomůcky.  

 

Na online hodinu anglického jazyka 

si prosím připravte  

 barevné pastelky či fixy 

(základní barvy). 

 Pracovní sešit, učebnici. 

 

 

Út: online hodina od 9:30 

 

Čt: online hodina od 9:30 

 

Materiály, odkazy na videa a 

pracovní listy vloženy v Google 

Classroom 

 

 

Zadání úkolů a materiály najdete 

v google classroom. 

 

 

 

Online hodiny: 

  Úterý od 10.00 hod. 

Čtvrtek od 8.55 hod 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/stavba-slova-3/slova-pribuzna-vetrelec/vyhledavani.html
https://www.youtube.com/watch?v=HSv6et0kpbc
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/pravopisna-cviceni/diktaty-Z1.htm
https://www.umimecesky.cz/porozumeni-3-trida
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Těším se na vás! 

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz. 

MATEMATIKA Pondělí: 

Procvičování násobilky, sčítání  

dvojciferných čísel 

 

 

 

Úterý: 

Odčítání dvojciferných čísel, 

Řešení slovních úloh na násobení 

 

Středa: 

Násobilka 8 

 

 

 

 

 

 

  Čtvrtek: 

Procvičování násobilky 8, 

Řešení příkladů bez závorek 

 

 

 

Pátek: 

Čtverec, obdélník 

Pondělí: 

Uč. str. 34/ 4 – čtyři sloupečky 

písemně na papír a poslat přes 

učebnu nebo WhatsApp 

procvičování 

procvičování 

Úterý: 

Uč. str.35/9 – čtyři sloupce na 

papír a poslat přes učebnu nebo 

WhatsAPP 

   slovní úlohy 

   Středa: 

   Písemně PS str. 24 – celou stranu 

   Písemně PS str. 21 – celou stranu 

   / kdo ještě nemá/ 

     

 
 
  Čtvrtek: 

  uč. str. 40/28 – celé cvičení      

  vypracovat na papír a poslat / přes           

WhatsApp nebo učebnu/ 

procvičování 

 

Pátek: 

PS 38/5,6,7,8, 

PRVOUKA Středa 

Naše vlast – 28.10. 

Pracovní sešit – str. 16 vypracovat 

video  

video - 1/14 – kraj Praha 

video  - 11/14 – Středočeský kraj 

 

 

Milé děti: 

Rozvrhněte si čas na jednotlivá cvičení a rozplánujte si učivo.  

Nedělejte úkoly najednou, držte se mého rozvrhu. 

Dbejte i na odpočinek. 

Mezi úkoly si stanovte pauzu, podobně jako ve škole. 

Nezapomeňte na čtení knížek.                                                                         Mgr. Irena Vojáčková                                                         

                                                                                               tř. uč. 3.C  

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-scitani-obrazkove-20-100-1-uroven/6875
https://www.umimematiku.cz/pexeso-mala-nasobilka-ctverecky-1-uroven/109
https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-mala-nasobilka-1-uroven/28
https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-8
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/211543116230095-vznik-ceskoslovenska/titulky
https://decko.ceskatelevize.cz/ceske-pexeso
https://decko.ceskatelevize.cz/ceske-pexeso

