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Týdenní plán třídy 3. A 

třídní učitelka Mgr. Věra Matlachová 

18. 5. – 22. 5. 2020 

Ke sdíleným materiálům se dostanete prostřednictvím svého školního mailu (tzn. mailu 
dítěte).  
 
Jak se přihlásit do školního e-mailu: 

● přihlášení proveďte na: www.google.cz 
● formát loginu: novakfra@zstgm-ck.cz (František Novák – příjmení a první tři znaky 

křestního jména) 
● formát hesla: stejné přístupové heslo jako do systému Bakaláři 

 
Pokud se žák nemůže přihlásit do svého účtu, může kontaktovat svého třídního učitele přes e-mail 
rodiče, jiný e-mail nebo telefon 380 711 370. 
 
Rozdělení předmětů: 

1. Prioritní - doporučujeme zpracovat v plném rozsahu 
2. Ostatní - doporučujeme seznámit se s tématem a zpracovat úkoly dle vlastních 

možností  
3. Dobrovolné - pro zájemce 

 
 
 

 
PONDĚLÍ 18. 5. 

 
Český jazyk: 

● Opakování vyjmenovaných slov - ve všech úkolech si piš na papír nebo do sešitu pouze slova, 
do kterých něco doplňuješ. Správné řešení každého cvičení najdeš ve svém emailu 

● Učebnice 76 / 1, 2, 3 

 
 

Matematika: 

● dělíme čtyřmi zde a zde 
o opět se koukni na video, pokud již dělení se zbytkem rozumíš,můžeš to zkusit rovnou do 

pracovních sešitů. Správné  výpočty najdeš opět ve svém emailu 
● Početníček 38 / 2, 3, Minutovky 45/b 

● zde si můžeš dělení čtyřmi také procvičit 

 

 

http://www.google.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=elHbsOMDmmo
https://www.youtube.com/watch?v=j6PcqGcKFNk
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=39.+D%C4%9Blen%C3%AD+se+zbytkem&topic=05.+D%C4%9Blen%C3%AD+%C4%8D%C3%ADslem+4+-+p%C5%99%C3%ADklady+typu%3A+19+%3A+4+%3D+%3F+zb.+%3F#selid
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Anglický jazyk:  

Anglický jazyk skupina 1 – Mgr. Ilkóová                                                                                         

Opakování - Pozdravy. Barvy. Školní pomůcky. 

● zde si zopakuj pozdravy, ZDE si procvič barvy a tady jsou školní pomůcky 

Popis osob 

● na tomto odkazu si zopakuj vazbu I´ve got… ( Já mám …) - vyber, co kdo říká 

● na tomto odkazu si zopakuj vazbu She´s got.. ( Ona má..) a He´s  got… (On má….) - popisuj 

osoby 

● uč. str. 49 - poslechni si příběh Is that Pam? na CD, které máš vložené vzadu v PS (č. 33). 

Příběh si přečti a ústně přelož.  POZOR na tvary she´s / he´s (ona je / on  je) a she´s  got / 

he´s got (ona má / on má) 

● PS - str. 65 / cv. 1 - očísluj správně osoby v obrázku podle následujícího popisu:      

1 - It is a fat dog.                                                                                                                   

2 - It is a girl. She's tall and she's  got long blond hair.                                                              

3 - It is an old man.                                                                                                                              

4 - It is a girl. She's short. She's got black hair.                                                                                     

5 - It is a young man. He's tall and he's got short hair.                                                                             

6 - It is a dog. It's short and thin. 

                                                                       

Anglický jazyk skupina 2 – Mgr. Korchová 

● Zahraj si na internetu pexeso. Zde si zopakuj barvy a zde čísla do 20. 

 

Popis osob 

● V pracovním sešitě na str. 65/cv. 2 si zopakuj si přídavná jména. Ke každému obrázku zakroužkuj 

správné slovíčko.  

● Podívej se na obrázek v PS str. 65/cv. 1. Podle zadaných vět napiš do rámečků správné číslo a 

obrázek vybarvi:  

 

 1  It´s a man. He´s young. He´s got short blond hair and he´s got a modern car.  

 2  It´s a dog. The dog is small and black.  

 3  It´s a girl. She´s short. She´s got long black hair. She´s at the bus stop. 

 4  It´s a man. He´s old. He´s got grey hair. 

 5  It´s a girl. She´s tall. She´s got long blond hair. She´s at the bus stop. 

 6  It´s a dog. The dog is fat and brown.  

     
 
JaS: 

● Zopakuj si, co víš o živé přírodě 

● Učebnice 62, 63 - chráněná příroda 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/5.instructions-greetings/greetings3.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/1.colours/colours1.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/8.Is%20it%20a...%20-%20questions/yes-no4.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/11.have-got/have1.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/11.have-got/have3.htm
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-colors-1-uroven?source=explicitExercise
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-numbers-1-uroven?source=explicitExercise


 

 

Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, 
T. G. Masaryka 213 

 
 

 

 
Základní škola T. G. Masaryka  
Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 
381 01 Český Krumlov 

tel.: +420/ 380 711 370 
e-mail:info@zstgm-ck.cz 

www.zstgm-ck.cz 

Bankovní spojení: ČSOB Český Krumlov 
č. ú.: 199750625/0300 

ONLINE POKLADNA: č. ú.: 274176214/0300 
IČO: 0058 3693 

 

     

o zamysli se nejdříve nad tím, proč přírodu musíme chránit, jak to můžeš dělat i ty a co je 
třeba chránit, je krásná a důležitá, koukni se zde a zde 

● PS 56 - zkus odpovídat na otázky a projít tak celou cestu až k číslu 18. Nebudeš - li něco vědět, 

hledej správnou odpověď v učebnici nebo na emailu. 

 

 
 

ÚTERÝ 19. 5. 
 
Český jazyk: 

● Opakování vyjmenovaných slov - ve všech úkolech si piš na papír nebo do sešitu pouze slova, 
do kterých něco doplňuješ. Správné řešení každého cvičení najdeš ve svém emailu 

● Učebnice 76 / 4, 5 
● Písanka 29 - opisuj přirovnání, jako co to je. Poslední není celé, přijdeš na to, co může být čisté? 

Správná odpověď je v emailu u českého jazyka 

 
 

Matematika: 
● dělíme pěti zde a zde se koukni na výklad, nechceš - li, rovnou počítej 

● Početníček 38/ 4,5, Minutovky 47/ b 

● zde si můžeš dělení čtyřmi také procvičit 

 
 
 
Tělesná výchova: 

● Zkus si zacvičit několikrát toto cvičení - dřep, výskok, leh na záda, leh na břicho, klik, vztyk a 
tak pořád dokola 

 

Hudební výchova:  
● Rytmická hra zde 

o Podívej se na tuto rytmickou hru, hrát ji můžeš s ostatními v rodině, ale klidně i sám/sama. 
Nejdříve to zkus s dětmi ve videu, pak už bez nich. Hra má zrychlovat. Jak rychle to 

zvládneš bez chyby? Říkanku si k tomu říkej: 

▪ RAMSESE, RAMSESE, DULIDULI, DULIDULI, RAMSESE. 
ARARAT JE, ARARAT JE, DULIDULI, DULIDULI, RAMSESE.  

 
 

 

STŘEDA 20. 5. 
Český jazyk: 

● Opakování vyjmenovaných slov - ve všech úkolech si piš na papír nebo do sešitu pouze slova, 

do kterých něco doplňuješ. Správné řešení každého cvičení najdeš ve svém emailu 
● Učebnice 77 / 1, 2, 3, 4 

 

Matematika: 
● Početníček 39/ 1, 2 

● PS 88/1 - pořádně si přečti v zadání úkolu, jestli máš dělit pěti nebo čtyřmi a který zbytek hledáš. V 
emailu najdeš správné řešení. 

https://www.youtube.com/watch?v=XG_AzJCOHCA
https://www.youtube.com/watch?v=2oOZjXfF8cI
https://www.youtube.com/watch?v=f4Pf2QgyXwQ
https://www.youtube.com/watch?v=KMimv5EE8Sk
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=39.+D%C4%9Blen%C3%AD+se+zbytkem&topic=07.+D%C4%9Blen%C3%AD+%C4%8D%C3%ADslem+5+-+p%C5%99%C3%ADklady+typu%3A+27+%3A+5+%3D+%3F+zb.+%3F#selid
https://www.youtube.com/watch?v=vJKxjBan6MI
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Anglický jazyk:  
Anglický jazyk skupina 1 – Mgr. Ilkóová  

Popis osob 

● zde si procvič vazbu I´ve got …  a ZDE rozhodni o správnosti tvrzení 

● zde si zopakuj části těla 

● uč. str. 50 - na CD vzadu ve tvém PS si poslechni píseň Tall and short (č. 20).  

● PS - str. 66 / cv. 1 - v každém obrázku zakroužkuj správnou osobu podle následujících popisů: 

 

1 - She is tall and thin. She's got long black hair.                                                                       

2 - He is tall and fat. He´s got short blond hair.                                                                         

3 - She is old. She's short and thin.                                                                                                        

4 - He is short and thin. He´s got short black hair. 

 

● PS - str. 66 / cv. 2 - pomoz policii popsat dva hledané zločince. Použij správně slovní spojení 

uvedená vlevo od obrázků. 

 

 

Anglický jazyk skupina 2 – Mgr. Korchová 

Popis osob 

● V této křížovce si zopakuj přídavná jména. Křížovku si nemusíš tisknout, stačí na papír překreslit 

rámečky.  

● V PS vypracuj str.66/cv. 1. Podle popisu v těchto větách zakroužku správnou postavičku: 

 

 1  It´s a girl. She´s short. She´s got blond hair. 

 2  It´s a man. He´s fat. He´s tall. He´s got short blond hair. 

 3  It´s a woman. She´s old and short. She´s got short blond hair. 

 4  It´s a boy. He´s tall. He´s got short black hair.  

 

● V PS str. 66/cv. 2 popiš postavy na obrázku.  Ze slov nalevo sestav celé věty. Dávej pozor na tyto 

výrazy: 

 He´s = On je   She´s = Ona je 

 He´s got = On má  She´s got = Ona má 

 
 
Pracovní výchova: 

● Zase několik nápadů z papíru na téma příroda, třeba se ti něco zalíbí a vyrobíš si. Koukni zde  

 

 
 
 
 
 
 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/11.have-got/have2.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/11.have-got/have4.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/14.body/body7.htm
https://drive.google.com/open?id=1xokoUXAhT1xDDMc7HdBWRe9J1YEvSRBl
https://cz.pinterest.com/pin/692991461401944956/
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ČTVRTEK 21. 5. 
Český jazyk: 

● Opakování vyjmenovaných slov - ve všech úkolech si piš na papír nebo do sešitu pouze slova, 

do kterých něco doplňuješ. Správné řešení každého cvičení najdeš ve svém emailu 

● Učebnice 77 / 5, 6 
● Písanka 30 - děti, pozor, je to přepis básničky, musíte zachovat verše. Pište takto: 

1. řádka nadpis 
2. řádka autor 

3.  - 5. řádka první sloka 

4. řádka zůstane prázdná 
                 7. - 9. řádka druhá sloka 

 
Matematika: 

● PS 88/ 2 - vyřeš příklady ve hře. Políčko hned vedle příkladu je na výsledek,to další na zbytek. 

●  ( řešení bude opět v emailu, můžeš tam nahlédnout.) Až budeš mít vypočítáno, můžeš si s 
figurkami a kostkou hru také zahrát. 

● Blesci 88/ 3 - vyřeš si, pokud se ti bude chtít, je to slovní úloha s řádky na zápis, ale zapsovat ji 
nemusíš, stačí vyřešit (kroužkovat). 

 

JaS: 
● PS 57 

o nakresli si do prvního úkolu tři živé organismy, které dobře znáš máš třeba rád/a. Pokud si 
s doplněním dalších úkolů nebudeš vědět rady, jukni na email. 

 
Tělesná výchova: 

● Zkus si dnes vymyslet sám/sama nějaké své cvičení a pošli mi ho na matlachova@zstgm-ck.cz , 

můžu předat i ostatním dětem ze třídy, třeba si podle něj také zacvičí. 

 

 

           PÁTEK 22. 5. 
Český jazyk: 

● Písanka 26 - 27 

● Můžeš si procvičovat vyjmenovaná slova zde, vyber si sám/sama, která ti dělají největší 
potíže 

 
Matematika: 

● Zkus už si i dělení 6, můžeš se opět kouknout na video zde 

● Početníček 39/ 3, 4 
● Minutovky 45/c 

 
Anglický jazyk:  

Anglický jazyk skupina 1 – Mgr. Ilkóová                                                                                        

Popis osob 

● uč. str. 52 - prohlédni a přečti si popis u jednotlivých obrazů. Zkus si je ústně přeložit. 

● PS - str. 67 - zahraj si na umělce. Nejprve si vybarvi celý obrázek i jeho rám. Pak pod něj napiš 

jeho stručnou charakteristiku - pomohou ti popisy obrazů z uč. str. 52 (zejména obr. 2) a slovíčka 

barev a 7. lekce k popisu osob ( např. long brown hair…).  

● Svou práci v tomto týdnu vyfoť a pošli na mail ilkoova@zstgm-ck.cz 

mailto:matlachova@zstgm-ck.cz
https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/vyjmenovana-slova/
https://www.youtube.com/watch?v=OvcYGiDHdFQ
mailto:ilkoova@zstgm-ck.cz
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Anglický jazyk skupina 2 – Mgr. Korchová 

Popis osob 

● Do sešitu nebo na papír nakresli dvě postavičky podle tohoto návodu.  

1 It´s a boy.    2  It´s a woman. 

        He´s short and fat.       She´s young. 

       He´s got short black hair.                 She´s tall and thin. 

        He´s got blue eyes.       She´s got long blond hair. 

        He´s got a cat.          She´s got green eyes. 

              She´s got a dog.  

 

Colin in Computerland (komiksový příběh) 

● Přečti si další díl komiksového příběhu v UČ na straně 54 a vypracuj k němu úkoly v PS na straně 

69.  

 

● Vypracovaná cvičení z tohoto týdne vyfoť a pošli na korchova@zstgm-ck.cz.  

 

 

 

Tento týden jsi zvládl(a): 

 

Umíš již všechna vyjmenovaná a příbuzná slova. Možná ti pořád některá dělají potíže, ale to 
nevadí, pořád si je opakuj, klidně se vracej na úkoly, které již máš hotové, aby se ti ta těžká  

v hlavě lépe uložila. Žlutý pracovní sešit je již hotový, můžeš ho tedy odložit, blahopřeji k jeho 
zvládnutí. Jsi šikulka. 

 
V Písance sis zkoušel/la přepis i opis, doufám, že máš napsáno pěkně, tak jak to v Písance má 

být. 

 
A co dělení se zbytkem? Již sis zkusil/la dělení se zbytkem i v násobilce šesti.  

Pokud se ti lépe počítá s přehledem násobků v učebnici, klidně ho používej, časem to určitě již 
potřebovat nebudeš. Na procvičování příkladů bude ještě dost času, nemusíš se toho bát. 

 

Jestli si něco vyrábíš, klidně mi pošli fotografii na ukázku na matlachova@zstgm-ck.cz , budu 
mít radost. 

 
Pokud se budeš zase chtít setkat přes videokonferenci, sleduj svůj email, kde bude pozvánka. 

Můžeš si připravit dotazy k tomu, co ti nejde nebo zajímá. 

 
Přeji ti do další práce mnoho sil a chuti. 

Tvoje paní učitelka. 

 
 
 

mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:matlachova@zstgm-ck.cz
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 

 

Milé děti,  
 

tento týden jsou pro vás připraveny další nápady k tvoření a činnosti. 
 

 

Můžete si vybrat z této nabídky: 
 

1. Malování kamenů – budete k tomu potřebovat kamínky oválného tvaru, temperové barvy, štětec a 
bezbarvý lak, návod najdete v této příloze  

 

2. Květinové víly – návod pracovního postupu si můžete prohlédnout zde a tady  
 

3. Motýlci - návod, jak motýlky vyrobit, najdete zde 
 

4. Antistresové omalovánky - omalovánka sovy v této příloze , omalovánka peříček tady 
 

5. Housenku na listu - návod, jak si housenku vyrobíte, najdete v tomto videu  

 
 

 
nebo si můžete s rodiči zahrát tyto hry: 

 

1. Vadí, nevadí – návod, jak si hru zahrát, najdete zde 
 

2. Kroky - návod v této příloze  
 

 
 

       Fotografie vašich výrobků nám můžete stále zasílat na naše emailové adresy, budeme moc rády. 

 
Tady jsou naše emailové adresy: 

smetanova@zstgm-ck.cz 
prusova@zstgm-ck.cz 

nemeckova@zstgm-ck.cz 

 

Moc děkujeme dětem, které nám posílají fotografie svých výrobků.  

 

Moc vás všechny pozdravujeme. 

 

                                                             Vaše vychovatelky 

 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1dYj5ZTQAWcXSBG1OU62ebskaEpySnwJA
https://drive.google.com/open?id=1wgNdIc3DPKDE87FQTygODB7nMUvMDQbj
https://drive.google.com/open?id=1H7ZZ2v0nq6qAyA2rQWLE26XKkxqa43jp
https://drive.google.com/open?id=1Qvi0IgMVT7vVRj7XAPy-QUG48hZ63f8r
https://drive.google.com/open?id=1SRbdZnxK1zJIm5yLWpbGxnrax0ceJd1v
https://drive.google.com/open?id=1vnRRhpLbfrrtS7xJSWV7oHWtvdo43zHI
https://drive.google.com/open?id=1leGgcg0l4jhX00ead3OZvYvLQanET8oj
https://cz.pinterest.com/pin/313703930298269896/
https://drive.google.com/open?id=1jWofYjJVLDG_sJR2Ka03H1XRxNbU2FgU
https://drive.google.com/open?id=1oIC7fd5pPDbndVNL1FnzTAxz77O-fF0G
mailto:nemeckova@zstgm-ck.cz

