
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Irena Vojáčková 3. C 16.  11. – 20.11. 

 

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: 

Procvičování pravopisu 

vyjmenovaných slov po z a 

určování rodu a životnosti u 

podstatných. 

    

Úterý: 

  státní svátek 

 

Středa:  

Určování čísla podstatných jmen 

 

 

 

 

 

Čtvrtek: 

Opis slov a přepis vět 

 

   Pátek: 

   Souhrnné opakování - podstatná  

   jména 

 

 

Pondělí: 

procvičování podstatných jmen 

pravopis po z 

 

 

 

 

Úterý:  

státní svátek 

 

  Středa: 

Uč. str. 58 – přečíst, ústně 

zpracovat všechna cvičení/ něco 

uděláme při on-line hodině / a 

cvičení 2/58  písemně do školních 

sešitů 

  Čtvrtek: 

  Písanka str.14,15 – celé strany 

 

Pátek: 

PS modrý str. 43-45 – práce v on-

line hodině, zbytek jako úkol – viz 

učebna 

ANGLICKÝ 

JAZYK 
 
V.SOULKOVÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

   Unit 2- At school 

 

Slovní zásoba lekce 

- psaná a mluvená podoba 

- poslech 

- fráze „Where are you from?“, 

„How old are you?“ 

 

 

 

 

 

Út: online hodina od 10:00 

 

Čt: online hodina od 10:00 

 

 

Informace, domácí úkoly, 

materiály, odkazy na procvičování  

a pracovní listy vloženy v Google 

Classroom. 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

Budeme procvičovat a učit se: 

(UNIT 2) 

 Where are you from?  

 How old are?  

 I speak Czech and English.  

(Umět se představit. 

Shrneme všechny fráze od 

začátku roku). 

 

Stále procvičujeme školní 

pomůcky, barvy, otázky a odpovědi 

od lekce 1.1.  

 

Těším se na vás! 

 

 

Zadání úkolů a materiály najdete 

v google classroom. 

 

 

 

 

 

 

Online hodiny: 

Čtvrtek od 8.55 hod. 

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-rody-podstatnych-jmen-2-uroven/130
https://www.umimecesky.cz/diktat-vyjmenovana-slova-po-z-2-uroven/44
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

PRVOUKA   Středa: 

Evropa- nejbližší sousede ČR. 

 

Povrch krajina a její využití – při 

on-line výuce. 

 

  Středa: 

  Evropská unie   
  Slovensko 
  Polsko 

  Rakousko 
  Německo 

  Bližší informace v učebně. 
MATEMATIKA Pondělí: 

Násobení a dělení deseti 

    

  Úterý:  

  státní svátek 

 

 

  Středa: 

  Procvičování násobilky 

    

  Čtvrtek: 

  Procvičování pamětného sčítání, 

  odčítání 

  Pátek: 

  Rýsování přímek 

 

 

Pondělí: 

procvičování 

Uč. str. 27/ 8 – písemně do 

školních sešitů / poslat/ 

   Úterý: 

   státní svátek 

    

  Středa:  

   Matematické pětiminutovky    

   Str.6/ 12 a, b, str.7/ 13 a, b 

   Čtvrtek: 

   Pětiminutovky:  

   Str.21/ 41a,b str.21/ 42 a, b 

 Pátek: 

PS žlutý str. 40/ 1,2,3,4,5,6,7 

 

 

 

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 číst knížky. 

 
Paní učitelka Soulková, Vás chválí za vkládání do učebny. 
Musím však pochválit rodiče, určitě pomáhají. 

Děkuji 

Již se na Vás těším!!!!!!!!!! 

 

                                                                                     Mgr. Irena Vojáčková 

                                                                                      třídní uč. 3. C 

 

 

 

 

https://decko.ceskatelevize.cz/evropske-pexeso
https://decko.ceskatelevize.cz/evropske-pexeso
https://decko.ceskatelevize.cz/evropske-pexeso
https://decko.ceskatelevize.cz/evropske-pexeso
https://decko.ceskatelevize.cz/evropske-pexeso
https://www.umimematiku.cz/pexeso-tabulka-male-nasobilky-2-uroven/461

