
 Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Irena Vojáčková 3. C 15. - 19. 02. 2021 

 

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí:  

Vyjmenovaná slova – po P 1. část 

Skloňování podstatných jmen 

 

    

 

 

    

 

   Úterý:  

   Procvičování pravopisu vyjmeno- 

   vaných slov po p, přepis v písance    

   

 

   Středa:  

   Výklad vyj. slova  - P druhá  

   část, časování sloves 

    

    

 

  

  Čtvrtek: 

  Procvičování vyj. slov  po P 

  Čtení s porozuměním 

   

    

   

  Pátek: 

  Procvičování pravopisu vyjmeno- 

  vaných slov, určování pádů. 

    

   

   

   

 

 

Pondělí: 

výklad zde 

uč. str. 78,79,81 – při on-line 

hodině, do školního sešitu zápis  

vyjmenovaných slov a slov 

příbuzných / prvních šest/ viz. 

učebna /. 

Skloňování podstatných jmen – 

Při online hodině 

 

   Úterý:  

   Opsat do školního sešitu uč. 79/5 –  

   poslat do učebny 

   Písanka 1. díl str. 30 

   Středa: 

   Uč. str. 82, 83, 84 – při online 

   hodině, do školního sešitu zápis  

   / zbytek vyjmenovaných slov a  

   k nim příbuzných / 

   viz. učebna nebo učebnice 

   Časování sloves- při online hodině 

   Čtvrtek: 

   Bílý PS str. 16 – vybarvit a napsat  

   slova příbuzná 

   čtení: viz odkaz v učebně   

    

    

   Pátek: 

   Bílý PS str. 17 – vybarvit a napsat 

   slova příbuzná 

   Pětiminutovky str. 30 / dodělání / 

   Úkol viz učebna – určování pádů 

    

   

  

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

 

UNIT 3 – AT HAPPY HOUSE 

Začneme novou lekci UNIT 4 

– At the shop 

 seznámíme se s novými 

slovíčky (téma: jídlo) 

     Dokončíme lekci 3 

  

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

 

Zadání úkolů, online procvičení a 

materiály najdete v google 

classroom. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rq055DizpWI
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 
 

V.SOULKOVÁ 
 

 

    

Unit 3 – At Happy House 

-  dokončení lekce 

 

Unit 4 – At the shop - úvod 

 

Slovní zásoba – názvy potravin, 

psaná a mluvená podoba 

- čtení s porozuměním 

- poslech 

 

Hry – 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 učiva 

  Sluneční soustava 

  Opakovací test 

   

 

   

 

  Středa: 

  Test: zde – při on-line hodině 

   PS str. 40- 43 / dodělat/ 

MATEMATIKA   Pondělí: 

  Písemné sčítání trojciferných čísel 

   

   

   

 

  Úterý: 

  Násobení a dělení mimo obor náso- 

  bilek 

   

 

 

  Středa: 

  Násobení a dělení v oboru do 1000 

 

  Čtvrtek: 

  Procvičování učiva 

 

 

   

 

  Pátek: 

  Obdélník, trojúhelník  

  Bod, přímka 

   

   

 

   

   

  Pondělí: 

  procvičování  

  uč. str. 92/ 10 napsat pod sebe do  

  školního sešitu a vypočítat 

  uč. str. 91, 92, 93 – slovní úlohy při  

  on-line hodině 

   Úterý: 

  Zelený PS str. 28, - při online  

  hodině 

  Pětiminutovky str.16/32 

  Úkol na umímeto 

   

  Středa: 

  Pětiminutovka 2. díl str. 18/ 35 

  násobení zde  3 cvičení 

  Čtvrtek: 

  hra – procvičení násobilky 

  hra 2 

  hra 3 

  Pětiminutovky 1. díl str. 12 

 

  Pátek: 

  Zelený PS str.39 – při online 

  hodině 

  Opsat geometrické symboly viz 

  učebna 

  procvičování  určování bodů, 

  poloha přímek/ od každého dvě  

  cvičení/ 

   

 

   

 

file:///C:/Users/irena.vojackova/Documents/Podmínky%20života%20na%20Zemi%20-%20opakování.doc
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/v-indianskem-tabore/prikladyC1.htm
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-v-oblacich/priklady1.htm
https://wordwall.net/cs/resource/5862640/n%c3%a1sobilka-x-
https://wordwall.net/cs/resource/6929638/p%c3%adsemn%c3%a9-s%c4%8d%c3%adt%c3%a1n%c3%ad
https://wordwall.net/cs/resource/9673704/s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD-%C4%8D%C3%ADsel-do-1000
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=11565&action=show#selid
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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 

 

 

 

  

                                                                      

 

 

 


