
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Irena Vojáčková 3. C 19.10 – 23.10. 

 

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: 

   Procvičování hlásek znělých a 

   neznělých 

 

Úterý: 

Procvičování znělosti na Umímeto 

 

Přepis hádanek 

 

 

Středa: 

Stavba slova 

Procvičování v učebnici – opsat a 

barevně vyznačit 

 

Čtvrtek: 

Řazení slov podle abecedy 

 

Pátek: 

Čtení s porozuměním – Vodoměrka, 

Rak / umimeto / 

 

 

Pondělí: 

Zelený PS str. 8 

 

 

Úterý: 

procvičování 

 

Písanka / str. 10 

 

Středa: 

 

školní sešity- uč. str. 34 / 2 

video zde 

 

 

Čtvrtek: 

modrý pracovní sešit str. 21 – celá 

 

Pátek: 

odkaz zde: 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

V.SOULKOVÁ 

Unit 2- At school 

 

Slovní zásoba školní pomůcky 

- psaná a mluvená podoba 

- poslech, video 

- Fráze „What´s this?“ 

 

Barvy 

- mluvená podoba 

- poslech 

- písnička, video 

 

 

Út: online hodina od 10:00 

 

Čt: online hodina od 10:00 

 

Materiály, odkazy na videa a 

pracovní listy vloženy v Google 

Classroom 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

Budeme procvičovat a učit se: 

 What’s this? It’s a …(school 

objects – školní předměty) 

 Colours – barvy  

 

 

Na online hodinu anglického jazyka 

si prosím připravte  

 penál, gumu, pravítko, pero, 

tužku, batoh, knížku, barevné 

pastelky či fixy (základní 

barvy). 

 Pracovní sešit, učebnici, papír 

na psaní (stírací tabulky zůstaly 

ve škole, tak zkusíme psát na 

papír). 

 

 

Zadání úkolů a materiály najdete 

v google classroom. 

 

 

 

Online hodiny: 

Úterý od 10.00 hod. 

Čtvrtek od 8.55 hod. 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-souhlasky-parove-p-b-t-d-2-uroven/3840
https://www.youtube.com/watch?v=dDxBtKvrgAM
https://www.umimecesky.cz/porozumeni
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Těším se na vás! 

 
klara.havlova@kamenka-celakovice.cz  

PRVOUKA   Středa: 

Město- život v něm a hlavní znaky 

str. 14 - přečíst 

  Středa: 

cesta - Polabím 

obrázek složit na papír 

MATEMATIKA Pondělí: 

Opakování násobilky a dělení / 

skolakov / 

   Úterý: 

Řešení slovních úloh v učebnici-

výpočet a odpověď 

 

Středa: 

Naučit násobilku 7 

 

    

  Čtvrtek: 

Procvičování násobení a dělení 

 

Pátek: 

Opakování geometrická tělesa 

Pondělí: 

procvičování 1 

procvičování 2 

Úterý: 

učebnice str. 17/8,10  

19/13,14,15 – do školního sešitu 

   slovní úlohy - procvičování 

Středa: 

cvičení 4 str. 9 

  vypracovat PS str. 25- celá strana 

 

Čtvrtek: 

procvičovat v učebnici na str. 21- 

   procvičování 

Pátek: 

tělesa - video 

pracovní sešit  str. 30/ 1,2,3,4 

 

 

 

 

 

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. 

 

                                                                                     Mgr. Irena Vojáčková 

                                                                                      třídní uč. 3. C 

 

 

 

 

mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
http://cyklotrasy.net/cyklo039.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-0-1-2-3-4-5-typ2/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/puzzle-filmove-pohadky/pocitame.html
https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-scitani-odcitani-1-uroven/196
https://www.youtube.com/watch?v=l1MoY9P16gw
https://www.youtube.com/watch?v=5W_vpilOzbU&t=3s
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-15/

