
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Irena Vojáčková 3.C 04. - 08. 01. 2021 

 

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: 

Opakování vyjmenovaných slov – 

b, z / kontrola úkolů / 

 

    

Úterý: 

   Shrnutí učiva o podstatných jm. 

    

    

 

 

 

 

 

 

Středa:  

  Vyjmenovaná slova po L – vyvození 

slov příbuzných 

 

   

 

  Čtvrtek: 

Procvičování vyjmenovaných slov 

po L 

 

 

   

 

  Pátek: 

  Kontrola domácího úkolu 

  Vyjmenovaná slova po L –  

  dokončení 

  vyvozování slov příbuzných 

   

 

 

Pondělí: 

procvičování zde: 

uč. str. 43/1 – doplň a opiš na 

papír, 

potom vlepíme do sešitu 

   

  Úterý:  

  uč. str. 65/odpovídej na otázky  

   1-15 – ústně 
  Opis do školního sešitu uč.  
   str.64/ 5 / napsat 10 vět a vy- 

   piš označená slova a urči rod,  
   číslo, pád / 

 

  Středa: 

  opiš do školního sešitu viz. učebna 

   

  bílý PS – str. 8 – vybarvit a vypsat   

  viz učebnice str. 48-50 

 

  Čtvrtek: 

  uč. str.49/5 – opiš do školního 

  tu 

   procvičování zde 

    

 

Pátek: 

opiš do školního sešitu viz. učebna 

 

bílý PS str. 9 – vybarvení a 

doplnění slov příbuzných  

viz učebnice 50- 53 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

 Opakování – pracovní sešit 

str.16 -17 

 Lekce 3 – AT HAPPY HOUSE 

- nová slovní zásoba 

  

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Zadání úkolů a materiály najdete 

v google classroom. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-b-1-uroven/25
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm


2 

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

ANGLICKÝ 

JAZYK 
 

V.SOULKOVÁ 

 

    

Opakování základních frází a 

slovní zásoby Unit 1-2 

 

Nová slovní zásoba a fráze 

- Hudební nástroje – psaná a 

mluvená podoba 

- Nová fráze 

 „Can you play the ….? Yes, I 

can. No, I can´t.“ 

 

 

 

 

 

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 Vánoce 

  Tři králové 

 

  Středa: 

  PS str. 31, 32 

 

MATEMATIKA Pondělí: 

Písemné sčítání a odčítání - 

procvičení 

    

   

 

  Úterý:  

  Číselná osa do 1000- porovnávání  

  čísel, procvičování násobilky a  

  dělení 

 

 

 

  Středa: 

  Numerace do 1000 

    

   

 

  Čtvrtek: 

  Numerace do 1000 

 

  Pátek: 

  Pamětné sčítání a odčítání 

   

 

 

Pondělí: 

   uč. str.56/9 – vypočítej a proveď  

   zkoušku / bez odhadu / potom  

   vlepíme do sešitu 

   procvičování : 

    

 

   Úterý: 

   zelený PS 2. díl str. 8 – celá strana 

   pětiminutovky 2. díl, str.6/ 12a,b 

   str. 13/a, b  

   procvičování násobilky 

     

   Středa:  

   velký zelený PS 2. díl str. 9/1-4 

    procvičení 

     

     

   Čtvrtek: 

   pětiminutovky 2. díl str. 9/ 17,18 

   do školního sešitu slovní úlohy   

   uč. str. 56/11,12 

 Pátek: 

uč. str. 64 – ústně  

pětiminutovky 2. dil str. 10/19,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.umimematiku.cz/pocitani-scitani-pod-sebou-1-uroven/4492
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/test/pocitame.htm
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php


3 

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. 

Upozornění: 

Posílejte úkoly jen přes učebnu. 

Posílejte jen úkoly, která si vyžádám. 

Všechny sešity budou k vyzvednutí na recepci ve škole v pondělí od 8 hod – 15 hod. 

Můžeme se domluvit i individuálně. 

 

                                                                                      Mgr. Irena Vojáčková 

                                                                                               tř. uč. 3.C 

 

 

 

  

                                                                      

 

 

 


