
 Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Irena Vojáčková 3. C 05. - 09. 04. 2021 

 

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí:  

   Pondělí velikonoční 

   Úterý:  

   Procvičování vyjmenovaných 

   slov 

    

 

 

 

   Středa:  

   Vyjmenovaná slova po- V 1. část 

    

    

 

   

 

 

 

  Čtvrtek: 

  Procvičování vyjmenovaných  

  slov 1. část 

  Procvičování techniky psaní 

 

   

  Pátek: 

  Vyjmenovaná slova po- V 2. část 

  Čtení- správná intonace a dýchání 

    

   

   

   

 

 

Pondělí: 

Pondělí velikonoční 

    

   Úterý: 

   zelený pětiminutovky str. 29 –  

   první sloupeček 

   uč. str. 99/3 / 3 řádky – husa syčí/ 

   napsat do školního sešitu 

   

   Středa: 

   prezentace- online hodina 

   písnička- online hodina 

   výklad- online hodina 

   uč. str.104, 106 – online hodina 

   bílý PS str. 24 – vybarvit a doplnit  

   příbuzná slova – samostatná práce 

    

    

   Čtvrtek: 

   Písanka 2. díl. str. 14/ stačí vždy 

   první věta/ 

   procvičování 

    

    

   Pátek: 

   prezentece – online hodina 

   výklad – online hodina 

   uč. str. 107, 108, 109- online    

   hodina 

   bílý PS str. 25 – vybarvit a dopsat 

   příbuzná slova 

   hra – online hodina 

   čtení viz odkaz v učebně 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

 

UNIT 4 – At the shop  

 An e-mail to Greg 

(pracovní sešit) 

 Procvičování slovní 

zásoby, otázek   

 Using money 

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

 

Zadání úkolů, online procvičení a 

materiály najdete v google 

classroom. 

 

 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 
 

V.SOULKOVÁ 
 

Unit 4 – At the shop  

- opakování a dokončení lekce 

 

Unit 5 – At the park  

 

Slovní zásoba – názvy hraček, 

psaná a mluvená podoba 

- poslech, čtení 

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://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-v
https://www.youtube.com/watch?v=LmU00wTlpVg
https://www.youtube.com/watch?v=RhNid3ny4hM
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-v
https://www.youtube.com/watch?v=RhNid3ny4hM
https://wordwall.net/cs/resource/11806572/vyjmenovan%c3%a1-slova-po-v
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   Gramatika 

- I have got … 

 

Hry – opakování dosud probrané 

slovní zásoby, frází, gramatických 

jevů a slovní zásoby 

 

 

PRVOUKA   Středa: 

  Shrnutí učiva o rostlinách 

 

   

 

  Středa: 

  Přečíst v učebnici str. 50 - 53 

  vypracování úkolu v učebně- 

  samostatně 

  úniková hra – online hodina 

  plody – online hodina 

  pole – online hodina 

  soutěže – online hodina 

MATEMATIKA   Pondělí: 

  Pondělí velikonoční   

  Úterý: 

  Násobení mimo obor násobilek 

   

 

 

  

  Středa: 

  Násobení mimo obor násobilek 

  Procvičování dělení se zbytkem, 

  řešení slovních úloh 

   

 

  Čtvrtek: 

  Písemné sčítání a odčítání, 

  slovní úlohy 

   

  Pátek: 

  Opakování dělení se zbytkem 

   Pondělí: 

   Pondělí velikonoční 

   Úterý: 

   uč. str. 124 – online hodina 

   matematické minutovky str. 15/30 

   samostatně 

   procvičování – online hodina 

   úkol- 2 cvičení 

   Středa: 

   uč. str. 124/ 45 napsat 

   do školního sešitu / bez zkouš- 

   ky/ 

   hra 

 

   Čtvrtek: 

   vypracovat úkol v učebně - poslat 

   slovní úlohy – jedno cvičení 

      

   Pátek: 

   Do školního sešitu vypočítat 

   Slovní úlohy uč. str. 122/57, 58 

   59 / výpočet, odpověď /     

   procvičování 

 

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 

 

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/nasobadel100_1.htm
https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny_plody1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5951
https://brumlik.estranky.cz/clanky/prvouka/3.rocnik/kvetouci-rostliny.html
https://wordwall.net/cs/resource/11435636/n%C3%A1soben%C3%AD-mimo-obor-n%C3%A1sobilky
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-v-oblacich/priklady3.htm
https://wordwall.net/cs/resource/6926223/d%C4%9Blen%C3%AD-se-zbytkem
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=42.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+slovn%C3%AD+%C3%BAlohy#selid
https://wordwall.net/cs/resource/12943242/matematika/najdi-spr%c3%a1vn%c3%a9-%c5%99e%c5%a1en%c3%ad-slovn%c3%ad-%c3%balohy

