
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Irena Vojáčková 3.C 23. 11. – 27.11. 

 

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: 

Pádové otázky – výklad. 

    

Úterý: 

   Procvičování techniky čtení,   

   dbát na správnou intonaci. 

 

Středa:  

Procvičování určování pádů. 

 

  Čtvrtek: 

Přepis vět 

 

   

 

 Pátek: 

   Skloňování podstatných jmen 

 

 

Pondělí: 

  učebnice str. 60/2 – opsat do   

  školních sešitů 

  Hurvínek a pády 

  Úterý:  

  Čtení doktor Nápad 

 

  Středa: 

  Modrý pracovní sešit str.46/7,8 – 

  samostatně vypracovat 

  Čtvrtek: 

  Písanka str.16,17 – psaní jen do se- 

  šitu / volné listy nepřipojovat /,  řa- 

  dit podle abecedy nemusíte. 

 

Pátek: 

procvičování 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

Budeme i nadále procvičovat –  

 představení se: Hello, My 

name´s.., I´m 8, I´m from …., 

I speak Czech and English, my 

school is ….My teacher is … 

 Podíváme se na video a 

přečteme komiks.  

 Další téma – upřesněno při 

online hodinách  

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Zadání úkolů a materiály najdete 

v google classroom. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

PRVOUKA   Středa: 

  Voda v krajině – její význam 

 

  Středa: 

  Uč. str. 17, PS str. 21 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VvpmW3eg8ZY
https://www.umimecesky.cz/porozumeni-3-trida
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni1.htm
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

MATEMATIKA Pondělí: 

Písemné sčítání dvojciferných čísel. 

    

   

 

  Úterý:  

  Procvičování písemného sčítání. 

 

  Středa: 

  Procvičování násobilky a dělení. 

    

   

 

 

  Čtvrtek: 

  Procvičování písemného sčítání a  

  násobilky. 

 

  Pátek: 

  Stavby z kostek – prostorová  

  orientace 

   

   

 

 

Pondělí: 

výklad zde 

výklad 

Matematické minutovky str.27/53 – 

samostatně 

 

   Úterý: 

   Uč. str. 42/2 do školních sešitů –   

   bez zkoušky 

   Středa:  

   Velký, žlutý PS str. 26 – celá  

   Strana 

 

 

  Čtvrtek: 

   Žlutý PS str.28 – celá  strana 

   písemné sčítání 

    

 Pátek: 

procvičování 

 

 

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. 

Již se na Vás těším!!!!!!!!!! 

 

                                                                                     Mgr. Irena Vojáčková 

                                                                                      třídní uč. 3. C 

 

 

 

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=kVhJocsOn0A
https://www.umimematiku.cz/pocitani-scitani-pod-sebou-1-uroven/2198
https://www.umimematiku.cz/pocitani-kostky-pocty-1-uroven/3999

