
 Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Irena Vojáčková 3. C 01. - 05. 02. 2021 

 

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí:  

Procvičování vyjmenovaných 

slov 

 

    

 

 

   Úterý:  

   Komunikační a slohová výchova – 

   postel 

    

     

       

   Středa:  

   Procvičování slovních druhů- 

   podstatná jména, slovesa 

    

    

 

  Čtvrtek: 

  Čtení veršovaného textu 

  Procvičování vyj. slov 

   

   

    

   

  Pátek: 

  Souhrnné opakovaní vyjmeno- 

  vaných slov po B, L, M, Z 

  

    

Pondělí: 

Modrý PS str. 28- celá strana, 

 

procvičování zde – při on-line 

hodině 

procvičování skolakov – při online 

hodině 

 

   Úterý:  

  ústně uč. str. 75/1a, b 

uč. str. 74 – přečíst a splnit úkoly 

ústně / kontrola při on- line hodině  

písemně do školního sešitu otázka 

číslo 5 + obrázek - poslat 

   Středa: 

   PS modrý str. 46 – celý, pokud     

   není hotov 

   vypracovat do školního sešitu úkol 

   z učebny 

   Čtvrtek: 

   PS bílý str. 14 – přečti a podtrhni 

   vyj. slova a slova příbuzná 

   PS bílý str. 15 – první osmisměrka- 

   vyškrtej, doplň cvičení, přepiš 

    

   Pátek: 

   Písanka 1. díl str. 28 – celá strana 

   Úkol viz učebna- on-line  

   procvičování – on-line 

   do školního sešitu str. 75/2 –  

   poslat  

ANGLICKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

 

UNIT 3 – AT HAPPY HOUSE 

 

 Procvičujeme popis věcí: a 

red doll, a blue pen, a green 

dinosaur   

 E-mail Gregovi: procvičíme 

porozumění textu a 

procvičení (uč.str.21) 

 What´s your favourite toy?  

 Příběh Colin in 

Computerland  

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

 

Zadání úkolů, online procvičení a 

materiály najdete v google 

classroom. 

 

 

 

 

 

http://www.kaminet.cz/ces/pravopis/m1.php
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm
http://www.kaminet.cz/ces/pravopis/b1.php
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 
 

V.SOULKOVÁ 
 

 

    

Unit 3 – At Happy House 

- upevnění slovní zásoby a 

gramatiky 

- otázka a krátká odpověď: Is it a 

doll? Yes, it is. No, it, isn´t. 

- slovní zásoba – hračky psaná i 

mluvená podoba 

- čtení s porozuměním 

- psaní e-mailu 

 

Games – opakování dosud 

probrané slovní zásoby, frází, 

gramatických jevů a slovní zásoby 

 

 

 

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: 

  Opakování voda, vzduch 

  Půda 

 

  Středa: 

  PS str. 38, dále viz učebna 

MATEMATIKA   Pondělí: 

  Pamětné sčítání a odčítání. 

  Jednotky hmotnosti a objemu 

   

  Úterý: 

  Násobení 10, 100 

  Obdélník - vlastnosti 

   

 

 

 

  Středa: 

  Procvičování slovních úloh na 

  sčítání a odčítání 

 

  Čtvrtek: 

  Písemné sčítání a odčítání 

 

   

  Pátek: 

  Procvičování malé násobilky 

  Pondělí: 

  Zelený PS str. 15, 16,  

  Uč. str. 82 – on-line hodina 

  Písemně do školních sešitů 2 slou- 

  pečky uč. str.  / 82/ 

  procvičování zde 

  procvičování zde 

  Úterý: 

  Pětiminutovky 2. díl str.15, 16/31 

  Uč. str. 80 – on-line hodina 

  Zelený PS str. 38/3 - samostatně 

   Středa: 

  Zelený PS str.17/ 1. 3, 4, 5 a 18/ 1,  

  2, 3 

  Úkol na násobení - umímeto 

  Čtvrtek: 

  Úkol viz učebna 

  Pětiminutovky 1. díl str. 25/49 –  

  poslat 

   

 

  Pátek: 

  Pětiminutovky 1. díl str. 25/50 

  Úkol na umímeto 

 

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. 

Nezapomínejte na čtení knížek. 

 

Upozornění: 

Posílejte úkoly jen přes učebnu. Posílejte jen úkoly, které si vyžádám. Sledování doporučených 

výukových videí je dobrovolné. Jedná se o zpestření a upevňování učiva z důvodů menší časové 

dotace na jednotlivé předměty. 

 

Mgr. Irena Vojáčková 

                                                                                                

 

https://wordwall.net/cs/resource/6048748/jednotky-hmotnosti
https://wordwall.net/cs/resource/9100929/jednotky

