
 Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Irena Vojáčková 3. C 22. - 26. 03. 2021 

 

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí:  

Procvičování vyjmenovaných slov a 

slov příbuzných 

Slovní druhy – podstatná jména 

/mluvnické kategorie /, 

Přídavná jména 

 

 

    

 

  Úterý:  

  Čtení s porozuměním – 

  dbát na správnou výslovnost a 

  plynulost 

  Vyjmenovaná slova ve větách-  

  chytáky 

  středa : 

  Slovní druhy –slovesa,  

  vyjmenovaná slova 

  Procvičování techniky psaní psaní- 

  Opis , přepis 

   

  Čtvrtek: 

  Komunikační a slohová výchova 

  Popis pracovního postupu –  

  jednoduchý recept 

 

 

  Pátek: 

  Souhrnné opakování pravopisu – 

  Spodoba, bě, pě, vě, mě, vyjme- 

  novaná slova 

   

    

   

   

   

 

 

Pondělí: 

pády 

procvičování 

  bílý PS str. 23 – osmisměrky dvě –    

  vyškrtat a přepsat dle pokynů 

zelený PS – str. 35 – online hodina 

uč. str.95/5, str.96/4- online 

hodina 

google dokument - onlinehodina 

 

   Úterý:  

   viz odkaz v učebně 

   uč. str.100/6 – opsat do školního     

   sešitu 

   Středa: 

   modrý PS str. 32 – online hodina 

   PS nová škola – učebna – 

   online hodina 

   Písanka 2. díl str. 2 

     

    

    

  Čtvrtek: 

  do školního sešitu napiš popis  

  přípravy jednoduchého jídla  

  a pošli přes učebnu společně  

  s fotografií 

   

   Pátek: 

   bě,pě,vě,mě – procvičování 

   úkol na umímeto 

   zelený PS str. 36 – online hodina 

   párové souhlásky – skolákov 

   znělost  

   znělost 

    

    

    

    

    

   

  

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 
 

V.SOULKOVÁ 
 

 

    

Unit 4 – At the shop  

 

Slovní zásoba – názvy potravin, 

psaná a mluvená podoba 

- oznamovací věta: I like apples.I 

don´t like apples. 

 

 

Út: online hodina od 10:00 

 

Čt: online hodina od 10:00 

 

 

https://wordwall.net/cs/resource/11877015/p%c3%a1dy
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5884
https://www.skolasnadhledem.cz/game/6786
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/parove-souhlasky/souhrnne-procvicovani/cviceni.html
https://wordwall.net/cs/resource/12710201/spodoba-d-t
https://wordwall.net/cs/resource/12628304/spodoba-zn%C4%9Blosti
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- otázka: Do you like apples? 

Yes, I do. No, I don´t. 

- čtení s porozuměním  a psaní: 

Email to Greg 

 

 

Hry – opakování dosud probrané 

slovní zásoby, frází, gramatických 

jevů a slovní zásoby 

 

 

 

Informace, domácí úkoly, 

materiály, odkazy na procvičování  

a pracovní listy vloženy v Google 

Classroom. 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

 

UNIT 4 – At the shop  

 Procvičíme slovní zásobu, 

naučíme nové potraviny  

 Procvičíme otázky a odpovědi:  

Do you like bananas? Yes, I do./ No, 

I don´t. (Máš ráda banány? ) 

 Vypracujeme cvičení v PS  

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

 

Zadání úkolů, online procvičení a 

materiály najdete v google 

classroom. 

 

 

 

PRVOUKA   Středa: 

  Okrasné rostliny, 

  užitkové rostliny, 

  polní plodiny 

   

   

 

   

 

  Středa: 

  jarní květiny 

  klíčení 

  PS str.48 

  Zápis do školního sešitu – viz 

  učebna 

   

 

MATEMATIKA   Pondělí: 

  Řešení slovních úloh  

  Dělení se zbytkem 4,5 

   

   

 

  Úterý: 

  Dělení se zbytkem 6, 7  

  Písemné sčítání a odčítání 

 

 

 

 

  Středa: 

  Násobení a dělení v oboru do 1000 

 

 

 

  Čtvrtek: 

  Početní operace se závorkami 

 

 

   

 

 

 

 

  Pondělí: 

  slovní úlohy- online hodina 

  uč. str. 115, 117 – online hodina 

  dělení – dvě cvičení dělení 4, dvě  

  cvičení dělení 5 

  do školního sešitu vypracovat 

  uč. str.115/ 17 – posla přes učebnu 

  Úterý: 

  uč. str. 118,119 

  dělení dvě cvičení dělení 6, dvě  

  cvičení 7 

  vypracovat a odeslat dokument 

  v učebně 

  Středa: 

  násobení 

  malý PS str. 21/ 42 

  zahraj si 

   

   

  Čtvrtek: 

  závorky 

  malý PS str.5/9b 

   

   

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=p49whyhc321&fbclid=IwAR1pHi5O4uKPsx7On6IvHYBGyqElam6pcJd4S_SPit1jmb2MlmebaWa-MFc
https://www.youtube.com/watch?v=O8agvyms7ik
https://pripravy.estranky.cz/clanky/matematika/slovni-ulohy-na-nasobeni-a-deleni.html
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=39.+D%C4%9Blen%C3%AD+se+zbytkem#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=39.+D%C4%9Blen%C3%AD+se+zbytkem#selid
http://skolicka6.sweb.cz/KNOFLIKY/KNOFLIKY.htm
https://wordwall.net/cs/resource/7812151/n%C3%A1soben%C3%AD-do-1000-zpam%C4%9Bti
http://skolicka6.sweb.cz/ZABAVNAMATEMATIKA/AUTA.htm
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  Pátek: 

  Procvičování učiva 

   

 

  Pátek: 

  křižovka – online hodina 

  matematické názvy 

  dělení – dvě cvičení 

  uč.str.119/34 – vypočítat a napsat 

  do školního sešitu – poslat přes  

  učebnu 

 

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. 

Těším se na Vás!!!!!!!! 

Mgr. Irena Vojáčková 

 

 

  

                                                                      

 

 

 

https://pripravy.estranky.cz/clanky/krizovka---abeceda-c_1.html
http://skolicka6.sweb.cz/PLACHETNICE/PLACHETNICE.htm
http://skolicka6.sweb.cz/ZBYTEK/CVICENI3.htm

