
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Irena Vojáčková 3. C 18. - 22. 01. 2021 

 

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí:  

Procvičování pravopisu 

vyjmenovaných slov 

Čtení s porozuměním 

   Úterý: 

   Slovní druhy – sloves 

   Středa:  

   Určování sloves – osoba, číslo, 

    

    

    

 

  

 

  Čtvrtek: 

  Psaní – přepis vět 

  Procvičování pravopisu 

    

   Pátek: 

   Procvičování mluvnických 

   Kategorii – slovesa/ osoba,  

   číslo, čas / 

   Psaní i,í,y,ý – vyj. slova, slova  

   příbuzná 

   

   

   

 

 

Pondělí: 

úkol na umímeto 

modrý PS celá strana 26 

čtení: Páté kolo – odpovědi na 

otázky celou větou do sešitu 

Úterý:  

  modry PS str. 37/2, 38/3 

  procvičování skolakov – 4 cvičení 

  Středa: 

  uč. str. 88- výklad při on-line 

hodině 

  do domácího sešitu cvič str. 88/3 –  

  vyčasovat a napsat / 3 slovesa / 

  bílý PS str. 11- další osmisměrka,  

  doplnění, přepis 

  úkol na umímeto – 3 štíty 

    

  Čtvrtek: 

  písanka 1. díl str. 25 – celá  

  stránka 

  zelený PS str. 24 

  Pátek: 

  uč. str. 89 – při online hodině 

  dokončené v bílém PS str. 11-  

  vyškrtat, doplnit a napsat 

  procvičování – 3 cvičení 

  test v učebně 

  

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

 Kontrola úkolu v PS  

 

UNIT 3 – AT HAPPY HOUSE 

 

 Procvičování What´s this? Is 

it a car? Yes, it is. / No, it 

isn´t. It´s a train.   

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

Zadání úkolů a materiály (online 

cvičení) najdete v google classroom. 

 

 

 

 

 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 
 

V.SOULKOVÁ 
 

    

Opakování základních frází a 

slovní zásoby Unit 1-2 

 

Unit 3 

- slovní zásoba – hračky 

- psaná a mluvená podoba, 

poslech 

- otázka: Is it a car? Yes, it is. 

No, it isn´t. 

- porozumění čtenému textu  

 

 

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. 

 

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ffeee65f0c6f
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni1.html
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
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PRVOUKA   Středa: 

  Shrnutí učiva o přírodninách a   

  lidských výtvorech 

  Voda – přírodnina neživá 

 

   

 

  Středa: 

  PS str. 34 

  PS str. 35 

  upřesnění v učebně 

 

   

 

MATEMATIKA Pondělí  

Pamětné sčítání s rozkladem do 

1000 

 

   Úterý:  

   Pamětné sčítání a odčítání   

   s rozkladem do 1000 

    

    

   Středa: 

   Procvičování násobilky a dělení 

    

    

    

   Čtvrtek: 

   Příklady se závorkami 

    

   

   Pátek: 

   Písemné sčítání odčítání 

    

   

 

 

Pondělí: 

pětiminutovky 2. díl str. 12 / 23b, 

12/24a, b, c, d, 13/26 a, b, c, d 

zelený PS str. 12,13 

   Úterý: 

   uč. str. 72,73 – při on- line hodině 

   uč. str. 72/ 57 – poslední 3  

   sloupce do školních sešitů 

    

   Středa:  

   uč. str. 51/33 – vypočítat a  

   vypočítat do školního sešitu 

   pětiminutovky 1. díl celá strana 31 

    

  Čtvrtek: 

  pětiminutovky 2. díl celá str. 5 

  onlinecvičení- procvičování –  

  3 cvičení 

   Pátek: 

   uč. str. 50/28 a, b – doplnit  

   tabulky a narýsovat do školního  

   sešitu  

 

 
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, která si vyžádám. 

 

                                                                                      Mgr. Irena Vojáčková 

                                                                                               třídní učitelka 3. C 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=21.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-+kombinovan%C3%A9+operace&topic=03.+Po%C4%8Detn%C3%AD+operace+se+z%C3%A1vorkami+-+level+2#selid

