
 Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Irena Vojáčková 3.C 25. - 29. 01. 2021 

 

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí:  

Vyjmenovaná slova – po M výklad 

1. část 

 

    

 

 

   Úterý:  

   Vyjmenovaná slova po M 

    

   Středa:  

   Výklad vyj. slova  - M druhá  

   část 

    

    

 

  

  Čtvrtek: 

  Procvičování vyj. slov  po M 

  Čtení s porozuměním 

   

    

   

 Pátek: 

 Pololetní prázdniny 

    

   

   

   

 

 

Pondělí: 

písnička 

výklad vyj. po M 

bílý PS str. 12 – celá strana 

vybarvit a doplnit příbuzná služba 

   procvičování na umímeto 

   ústně procvičit uč. str.70/5 

  

   Úterý:  

   Opis do sešitu viz učebna 

   vyj. slova B - chytáky – obě cvičení 

   Středa: 

   Bílý PS str.13 – vybarvit a  

   doplnit příbuzná slova 

   zelený PS/ str.26 – celá 

   časování sloves při on-line výuce 

    

   Čtvrtek: 

   Doplň a opiš uč. str. 73/5- poslat 

   přes učebnu 

   Modrý PS str. 27 – celá strana 

   Myška patří do nebe – čtení ,  

   otázky ústně v počítači 

 

   Pátek: 

   Pololetní prázdniny 

    

   

  

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

 

UNIT 3 – AT HAPPY HOUSE 

 

 kontrola domácí přípravy  

 učíme se pokyny – stand 

up, sit down,… (rytmická 

říkanka, plnění pokynů) 

 učíme se popisovat 

hračky/věci a jejich 

barvy: a red doll, a blue 

pen, a green dinosaur   

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

Zadání úkolů a materiály najdete 

v google classroom. 

 

 

 

 

 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 
 

V.SOULKOVÁ 
 

 

    

Unit 3 – At Happy House 

- upevnění slovní zásoby a 

gramatiky této lekce 

- porozumění čtenému textu 

 

 

Út: online hodina od 10:00 

 

Čt: online hodina od 10:00 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m57aB_mwH_E
https://www.youtube.com/watch?v=BELO9aEvQPg
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=60082e545ced7
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

- psaní e-mailu 

 

Games – opakování dosud 

probrané slovní zásoby, frází a 

gramatických jevů 

 

 

 

 

Informace, domácí úkoly, 

materiály, odkazy na procvičování  

a pracovní listy vloženy v Google 

Classroom. 

 

PRVOUKA   Středa: 

Opakování – koloběh vody v přírodě 

Vzduch – přírodnina neživá 

   

 

 

   

 

  Středa: 

PS str. 36 

PS str. 37 bude upřesněno v učebně 

   

   

 

MATEMATIKA   Pondělí: 

  Sčítání a odčítání v oboru do 

  1000 

  Násobení 10, 100 

 

   

 

  Úterý: 

  Vlastnosti čtverce 

   

 

 

 

  Středa: 

  Procvičování násobilky, 

  řešení slovních úloh 

 

 

  Čtvrtek: 

  Zaokrouhlování na 10, 100 

 

 

   

  Pátek: 

  Pololetní prázdniny 

   

 

   

   

  Pondělí: 

  pětiminutovky2. díl str. 14 – při on- 

  line hodině / dodělat/        

  uč. str. 76- on-line hodina 

  matýskova matematika – výklad  

  uč. str. 76/80 – vypracuj do škol- 

  ního nebo domácího sešitu- poslat  

  přes učebnu 

  Úterý: 

  uč. str. 74 – práce při online  

  hodině 

  výklad matýskova matematika 

  PS str. 38 – při online hodine,  

  zbytek dodělat 

  Středa: 

  pětiminutovky1. díl str. 20/ 40,  

  str. 21/41c,d, 21/42 c,d 

  uč. str.52/ 38, 43- do školních  

  sešitů / zápis, výpočet, odpověď /- 

  poslat přes učebnu 

  Čtvrtek: 

  uč. 86 / 2 do školního sešitu vypra- 

  covat – poslat přes učebnu 

  úkol na umimeto 

  Pátek: 

  Pololetní prázdniny 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YKcn0Hcq3hY
https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-40/
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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. 

Sledování doporučených výukových videí je dobrovolné. Jedná se o zpestření a 

upevňování učiva z důvodů menší časové dotace na jednotlivé předměty. 

 

 

 

                                                                                      Mgr. Irena Vojáčková 

                                                                                               tř. uč. 3.C 
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