
 Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Irena Vojáčková 3. C 12. - 16. 04. 2021 

 

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

ČESKÝ JAZYK 

MLUVNICE 

  Procvičování vyjmenovaných slov- 

  vytváření vět.  

  Osvojování významu  

  jednotlivých vyjmenovaných slov. 

  Odvozování příbuzných slov a   

  odůvodňování pravopisu. 

  Určování mluvnických kategorii. 

  Zdokonalování techniky - přepis 

   

   

   

 

 

  Český jazyk str.104 – 108 

  Modrý PS str.34 

  Pětiminutovky str. 38-39 

  Bílý PS str.27 

     

    

  Písanka – viz odkaz v učebně 

 

  ČESKÝ JAZYK 

  ČTENÍ 

Seznámení se základními 

literárními pojmy – próza, básně, 

ústní lidová slovesnost. 

Čtení ukázek – zdokonalování 

techniky čtení. 

 

  Čítanka str. 121, 123, 124 

  115- 117 

ČESKÝ JAZYK 

SLOH 

  Koledníci – vypravování 

  Psaní pohlednicového pozdravu  

Učebnice str. 98 

PRVOUKA   Živočichové, společné znaky savců, 

  ptáků, ryb, plazů, obojživelníků.  

  Obratlovci – ryby, obojživelníci 

 

   

 

  Učebnice uč. str. 56 - 58      

 

MATEMATIKA   Násobení dvojciferného čísla 

  jednociferným činitelem. 

  Procvičování dělení se zbytkem 

  a řešení jednoduchých slovních 

  úloh. 

  Čtyřúhelníky – čtverec, obdélník. 

  Kružnice, kruh – rýsování. 

 

 

 

   

 

   

   

 

   

   

  Uč. str.130 – 132, pětimin. str. 25 

   

  Uč. str. 114 – 115, pětimin.2 str.23 

 

   

  Uč. str. 85 

  Uč. str. 89  PS str. 41 - 42 

   

 



2 

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

ANGLICKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

 

UNIT 4 – At the shop  

 Using money (How much 

is it) 

 At the shop  

 Revision  

  

 UNIT 5 – slovní zásoba  

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

 

Zadání úkolů, online procvičení a 

materiály najdete v google 

classroom. 

 

 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 
 

V.SOULKOVÁ 
 
 

 

    

Unit 5 – At the park  

 

Slovní zásoba – názvy hraček, 

psaná a mluvená podoba 

 

Comic Let´s play football 

- poslech, čtení, role play 

 

   

   Gramatika 

- oznamovací věta I have got … 

- otázka a krátká odpověď 

Have you got…..?   

Yes, I have. No, I haven´t. 

 

Hry – opakování dosud probrané 

slovní zásoby, frází, gramatických 

jevů a slovní zásoby 

 

 

 

 

 

V plánu jsou zadána témata učiva na celý týden. 

Konkrétní úkoly a cvičení budou upřesněny každý den po ukončení prezenční 

výuky v Učebně. 

 

Mgr. Irena Vojáčková 


