
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Irena Vojáčková 3.C 9. - 13.11. 

 

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: 

   Vyjmenovaná slova po z 

    

Úterý: 

Procvičování vyjmenovaných slov a 

slov příbuzných 

 

Čtení s porozuměním- Veverka a  

straka 

   

   Středa: 

   Komunikační slohová výchova – 

   psaní dopisu 

 

 

 

 

Čtvrtek: 

Podstatná jména - určování rodu a 

životnosti,  

 

 

Pátek:  

Procvičování pravopisu 

vyjmenovaných slov po z 

Opis slov 

Pondělí: 

bílý pracovní sešit / nový /str. 28 

vybarvit a str. 30 / dvě 

osmisměrky vyškrtat, slova doplnit 

a opsat 

   Úterý: 

   uč. str. 115/ 6 do školních sešitů 

procvičování 

čtení zde 

   

   Středa: 

uč. str. 45 – přečíst stranu a 

písemně napsat dopis kamarádovi, 

jak jsi strávil/ a / podzimní 

prázdniny/ - zkus odeslat přes 

učebnu 

Čtvrtek: 

uč. str. 55,56,  - přečíst 

   výklad 

  písemně modrý pracovní sešit  

  str. 45/5 

  Pátek: 

  procvičování 

   

  Písanka str. 12, 13 

   

   

MATEMATIKA Pondělí: 

Zaokrouhlování na 10 

 

Úterý: 

Násobení 9 

 

 

Středa: 

Procvičování sčítání a odčítání, 

zaokrouhlování výsledků 

Čtvrtek: 

Řešení slovních úloh, pamětné 

sčítání a odčítání 

 

Pátek: 

Opakování, čáry, bod, přímka 

Pondělí 

výklad 

procvičování 

Úterý: 

uč. str. 29 – práce v on-line hodině 

žlutý pracovní sešit str.29 – celá 

strana 

Středa: 

uč. str. 36, 37 při on-line hodině, 

samostatně do sešitu uč. str. 39/ 

22 - odeslat 

Čtvrtek: 

uč. str. 36,37 – při on- line hodině 

samostatně do sešitu uč. str. 40/ 

26,27,29 zápis, výpočet, odpověď - 

odeslat 

Pátek: 

žlutý pracovní sešit str. 39 – 

samostatně celá strana 

procvičování – při online hodině 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/slovni-spojeni/cviceni1.htm
https://www.umimecesky.cz/porozumeni-3-trida
https://www.youtube.com/watch?v=1IKKS9T77Jo
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-z-1-uroven/6055
https://www.youtube.com/watch?v=3mPSP6KRHJ8
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=15.+Zaokrouhlov%C3%A1n%C3%AD&topic=01.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-+zaokrouhlov%C3%A1n%C3%AD+%C4%8D%C3%ADsel+na+des%C3%ADtky#selid
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-3/
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 
 
 
V.SOULKOVÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      Unit 2- At school 

 

Slovní zásoba školní pomůcky, 

barvy, číslovky 

- psaná a mluvená podoba 

- poslech, video 

- Fráze „What´s this?“, „What 

colour is it?“ „What colour is 

your pen?“ 

 

 

 

 

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: 

 Countries (země) 

 Where are you from?  

 An email to Greg  

Stále procvičujeme školní 

pomůcky, barvy.  

 

Těším se na vás! 

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Zadání úkolů a materiály najdete 

v google classroom. 

 

 

Online hodiny: 

Úterý od 10.00 hod. 

Čtvrtek od 8.55 hod. 

PRVOUKA Česká republika – kraje, státní 

symboly 

PS str. 17- celá stránka 

 

 

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.                                                                              

                                                          

  Vážení rodiče,     

 prosím Vás o pomoc dětem při odevzdávání úkolů přes učebnu. 

 Děkuji moc. 

 Na 18. 11. od 18 hod plánuji třídní schůzky.                                           Mgr. Irena Vojáčková  

                                                                                                                           třídní uč. 3.C                                                                                                                                                                                                                         


