
 Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Irena Vojáčková 3. C 29. 03 - 2. 04. 2021 

 

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí:  

Procvičování vyjmenovaných 

slov, určování mluvnických 

kategorií 

 

   Úterý:  

   Určování slovních druhů, 

   Protikladná slova 

    

 

 

   Středa: 

   Velikonoce – vyprávění, zvyky, 

   tradice 

    

   Čtvrtek: 

   Velikonoční prázdniny 

 

   Pátek: 

   Velikonoční prázdniny 

Pondělí: 

Bílý PS str. 23 vypracovat poslední 

osmisměrka 

Zelený PS str. 36  - online hodina 

podstatná jména  

Velikonoce –   

   uč.str. 100/5 – poslat přes učebnu 

   Úterý: 

   úkol na umímeto 

   procvičování – 5 cvičení 

   slovesa- procvičování 

 uč.str. 100/5 – poslat přes učebnu 

   Středa: 

   viz dokument v učebně 

   prezentace 

   hra 

   velikonoční říkanky – online hodina 

   velikonoční čtení – online hodina 

   Velikonoce - video 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

 

UNIT 4 – At the shop  

 Opakování  

 An e-mail to Greg  

 Test slovní zásoba, I 

like, I don´t like, Do you 

like..?   

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

 

Zadání úkolů, online procvičení a 

materiály najdete v google 

classroom. 

 

 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 
 

V.SOULKOVÁ 
 

 

    

Unit 4 – At the shop  

 

Slovní zásoba – názvy potravin, 

psaná a mluvená podoba 

- opakování dosud probraného 

učiva 

- otázky a krátké odpovědi: Yes, 

I do. /No, I don´t., Yes, it is./ 

No, it isn´t., Yes, I can. / No, I 

can´t.  

- čtení s porozuměním a psaní: 

Email to Greg 

 

Hry – opakování dosud probrané 

slovní zásoby, frází, gramatických 

jevů a slovní zásoby 

 

 

 

 

 

Út: online hodina od 9:55 

 

Čt: online hodina od 9:55 

 

 

Informace, domácí úkoly, 

materiály, odkazy na procvičování  

a pracovní listy vloženy v Google 

Classroom. 

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/pady-v-pohadkach/cviceni1.htm
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vS63VUFXcrFVmUBDCT0sXNi3X6NQAaDqzsw9XvmDFf_SAlt0ALFbeJGburtpD3JnRuzWcKVHjmL-7ez/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&fbclid=IwAR3cJn2ofoW0swXk-fIw2BSZaCqmbimzElH-6zwL2xATA6VWQdU7-Ug7uFg&slide=id.p
http://www.kaminet.cz/ces/pravopis/s1.php
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovesa/flinstounovi/cviceni.html
https://www.facebook.com/groups/676644502345770/permalink/4245696145440570
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRrux1GOV3jPqnrZ1EGPvZ80OMiwBC_WmtPc1dLQQeicMq4nHgzv164LGbyg8Hri-ear7MvOyHpPZgh/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&fbclid=IwAR1NcgRhDlmmlF6KyZMPFzDqTa-pbkfJLpLVEOPJbzkseKePoaXPhTi7GsI&slide=id.p
https://www.youtube.com/watch?v=-iiAne2wAnE
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PRVOUKA   Středa: 

  Stavba rostliny 

 

  Středa: 

  uč. str.  50 – 57 

  PS str. 49 – 50 

  rostliny - video 

MATEMATIKA   Pondělí: 

  Dělení se zbytkem, 

  Pamětné sčítání, odčítání 

   

   

   

  Úterý: 

  Násobení a dělení 10, 100, 1000 

  Procvičování převodů jednotek 

     

 

 

   Středa: 

   Řešení slovních úloh, písemné  

   Sčítání a odčítání 

 

 

  Čtvrtek: 

  Velikonoční prázdniny 

   

 

  Pátek: 

  Velikonoční prázdniny 

  Pondělí: 

  malý PS – minutovky str.21 –  

  celá 

  velký PS zelený str. 32, 33 –  

  on- line hodina 

   

   Úterý: 

   velký PS str. 29, 30 – online  

   hodina 

   převody jednotek – viz učebny, 

   vypracovat samostatně a  

   poslat 

   Středa: 

   uč. str. 117/23,24, 26,27- 

   vypočítat do školního sešiti a  

   poslat / výpočet a odpověď / 

   úkol na umíme to 

   procvičování – 1 cvičení 

   sčítání – 2 cvičení 

   onlinecvičení – 2 cvičení 

 

 
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. 
 
Přeji Vám krásné Velikonoce!!! 

 
Prázdninová 
 

Slunce svítí, 
jaro je tu, 
venku kvítí 
voní světu. 

Vstaňte ze sedačky, 
vystrčte čumáčky.  
Zahrajte si na honěnou, 
projeďte se na kole. 

Vás ty viry 
nedoženou, 
když budete 
veselé. 

A tak doušky plnými, 
užijte si prázdniny. 

 

 

Mgr. Irena Vojáčková 

                                                                                

 

 

  

https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/rostliny
http://v.vasiljevicova.sweb.cz/SNEHULACI/SNEHULACI2.htm
http://syrole.sweb.cz/MATIKA/3_rocnik/pis_scitani/cv5.htm
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=38.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+MIX&topic=13.+P%C3%ADsemn%C3%A9+s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+a+od%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD#selid
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