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Týdenní plán třídy 3. A 

třídní učitelka Mgr. Věra Matlachová 

25. 5. – 29. 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 25. 5. 
 

Český jazyk: 
● Slovní druhy 

o tento týden se budeme učit slovní druhy. Není to nic nového, už jsme se s tímto učivem 
setkali ve druhé třídě 

● Učebnice 78 

o přečti si nejprve příběh skřítků, pěkně vysvětluje, co jednotlivé slovní druhy znamenají 
● Učebnice 79 

o teď se nauč slovní druhy zpaměti i s jejich číslem. Příklady samozřejmě ne. Musíš je ale 
umět opravdu dobře. vyrob si třeba ceduličky s čísly a názvy, přehazuj si je, otáčej, hledej 

která chybí … něco určitě vymyslíš 

 
Matematika: 

● Dělíme sedmi, koukni se opět na video 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 40 / 1, 2, Minutovky 47/c 
● zde si můžeš dělení sedmi také procvičit 

 

http://www.google.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=KrdXH2vTSVY
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=11.+D%C4%9Blen%C3%AD+%C4%8D%C3%ADslem+7+-+p%C5%99%C3%ADklady+typu%3A+31+%3A+7+%3D+%3F+zb.+%3F#selid
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Anglický jazyk:  

Anglický jazyk skupina 1 – Mgr. Ilkóová 

Opakování - Body 

● zde si zopakuj části těla (můžeš si vybrat i další cvičení ZDE) 

 

Write an email to Greg. 

● uč. str. 53 - přečti a přelož si email Gregovi. Pomoc najdeš v TOMTO výukovém videu. Kdo je Dan 

a Archie? 

● PS - str. 68/ cv. 1 - napiš svůj mail Gregovi. Popiš v něm dva své kamarády. Pomoc najdeš opět 

ve výukovém videu (od 6:30 min) 

● PS - str. 68/ cv. 2 - nakresli své dva kamarády, o kterých jsi psal/a Gregovi. 

● Videokonzultace proběhne v pondělí a ve středu od 10:00 hod. Sledujte info v mailech. 

 

 

Anglický jazyk skupina 2 – Mgr. Korchová 

Popis osoby - opakování 

● Zopakuj si všechna slovíčka 7. lekce, poté vypracuj tato cvičení: 

PS str. 72  

PS str. 99/ cv. 3 

 
 

JaS: 
● Lidské tělo, člověk 

o již toho mnoho víme o rostlinách, zvířatech a co člověk, Věřím, že pro mnohé budou 

informace z jas známé, ale snad se najde i něco nového, co vás poučí a bude zajímat. 
 

● Učebnice 64, 65  
o přečti si, jak přicházíme na svět a jak se jmenují životní období a co je pro ně typické 

▪ znáš pohádku O palečkovi? Poslechni si, jak ještě může být jiná, než je v učebnici. 

Najdeš ji zde . 
● PS 58  

o modrý úkol - vystříhej si ze strany 59 barevné obrázky, zezadu si na ně dopiš, jak se toto 
období života člověka nazývá a s kartičkami si pohraj. Řaď si je, jak jdou za sebou, 

schovávej, otáčej, míchej….tak, jako jsme to ve škole dělali s vláčkem na vyjmenovaná 
slova. Můžeš vyzkoušet i někoho doma, jestli to také bude umět, jako ty 

▪ můžeš se k životu podívat na zajímavé video zde 

o zelený úkol - popros rodiče o fotografie z tvého nebo jejich dětství a povídejte si společně 
o tom, jak jste se změnili 

o žlutý úkol - vezmi metr a s někým z rodiny porovnej své rozměry. údaje, které změříš, si 
zapisuj do žluté tabulky. Také doplň dole do věty slova, která tam chybí. 

 
 
 
 
 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/parts-of-the-body/choice/exercises.html
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/parts-of-the-body
https://www.youtube.com/watch?v=n9bRt3DZYVk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UGZ-msObX7k
https://www.youtube.com/watch?v=WWF2x5YG3a0
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ÚTERÝ 26. 5. 
Český jazyk: 

● Podstatná jména 

● Učebnice 80 

o přečti si příběh a důležité červené bublinky, které ti vysvětlí, podle čeho podstatná jména 
poznáš. Vlastní se píší s velkým písmenem, obecná(ostatní) s malým.  

● PS 45/1 
o splň úkol v PS, nejprve si podstatná jména v textu podtrhni a pak je teprve vypiš na linku. 

Pozor! Některá jsou s velkým písmenem proto, že tvoří začátek věty, samotná už velké 

písmeno mít nemusejí, nebude-li to vlastní podstatné jméno. 
● PS 48/1,2,3 

o splň všechny úkoly, správná řešení hledej v emailu 

 
Matematika: 

● Učebnice s. 70 - tvoř a řeš si slovní úlohy k úkolu 1,2,3, piš do sešitu, zkus si alespoň u některé 
vytvořit zápis. 

o úkoly 4. a 5. na této straně si piš na papír nebo do sešitu pouze příklady a vyřeš si je. 

 
Tělesná výchova: 

● Milé děti, už můžete chodit ven a hrát si, jezdit na kole nebo na čemkoli, tak to dělejte. Já už žádný 
program na TV psát nebudu, každý venku dělá rád něco jiného, je to tedy na vás. Rozhodně ale 

neseďte celý den u počítače a určitě se běžte alespoň proběhnout, udělám to také:) 
 

Hudební výchova:  

● Zahraj si rytmickou hru s částmi těla -Hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, pusa, nos 

 
 

STŘEDA 27. 5. 
Český jazyk: 

● Přídavná jména - přečti si o přídavných jménech, ať víš, podle čeho je poznáš 

● Učebnice 81 / celou stránku vyřeš ústně, napiš do sešitu pouze věty z úkolu 4 
● PS 45/2 - doplň přídavná jména, jaký nebo čí může být 

 
 

Matematika: 
● PS 89/1,2,3 - vždy si pořádně přečti v zadání úkolu 

o v úkolu 1 zkus napsat i zápis slovní úlohy, třeba takto: 

▪ VODÁKŮ… 
MENŠÍCH STANŮ…. 

VĚTŠÍ STAN … zbytek 
PŘÍKLAD 

ODPOVĚĎ 

o ÚKOL 2 a 3 
▪ vyřeš příklady na stanech, pak si je můžeš vybarvit 

▪ další příklady jsou pod stany na kamenech a na listech jsou výsledky. Spoj kámen  
a květinu, které k sobě patří, protože mají stejný výsledek 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vJKxjBan6MI
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Anglický jazyk:  

Anglický jazyk skupina 1 – Mgr. Ilkóová  

Opakování - Food. I like / I don't  like. 

● na tomto odkazu si procvič vazbu I like / I don't  like. Klikni na START, poslouchej věty a myší 

přetahuj na tác jídla a nápoje (kolem siluety přetahovaného předmětu se musí objevit zelený obrys) 

 

Opakování -  Popis osob. 

● ZDE si zopakuj popis osob (He's  got / She's  got)  

● PS - str. 99/ cv. 2 - na tomto odkazu si od 8. minuty pouštěj a zastavuj video s větami a v 

tabulce zapisuj, která věta platí a která ne. 

 

In Britain. Let´s  have a day out! Pojďme na výlet! 

● uč. str. 55 - do slovníčku si zapiš nová slovíčka (výslovnost si zjisti na GOOGLE PŘEKLADAČi): 

castle - zámek           wildlife park - přírodní park (safari) 

theme park - zábavní park   beach - pláž 

museum - muzeum   aquarium - akvárium 

● PS - str. 70 / cv. 1 - na tomto odkazu poslouchej audio (od 9:45 min) a zakroužkuj v PS vždy ten 

obrázek, který odpovídá příslušnému slovíčku v rozhovoru  

● PS - str. 70 / cv. 2 - napiš, kde můžeš vidět věci na obrázcích 

 

 

Anglický jazyk skupina 2 – Mgr. Korchová 

Psaní dopisu - popis kamarádů 

● Přečti si dopis v UČ str. 53. Greg v něm popisuje své dva kamarády. Pokus se zjistit, který z nich se 

jmenuje Archie a který se jmenuje Dan.  

● Poté přejdi do PS na stranu 68. Do spodního rámečku nakresli své dva kamarády nebo dvě 

kamarádky a napiš Gregovi podobný dopis. Dopis začni takto: 

  

Ahoj znovu, Gregu! 

  Děkuji za tvůj e-mail.   

  ... 

(Pokud si nevzpomínáš, jak se řeknou anglicky tyto věty, najdeš je v předchozích 

 Gregových dopisech v učebnici, např. na straně 45) 

 

Pracovní výchova: 
● Lidské tělo i v Pracovní výchově? proč ne! 

o Použij doma materiál, jaký najdeš, je to jenom na tvé fantazii, nápad může být třeba tento 

 

ČTVRTEK 28. 5. 
Český jazyk: 

● Zájmena, číslovky - přečti si o zájmenech a číslovkách, nic z básničky nevypisuj, jen si zájmena 
ukazuj a zkus si místo nich říci nějaké podstatné jméno, to je osobu, zvíře nebo věc. 

● Učebnice 82/ 2,3 piš do sešitu, 82/4,5 si říkej 
o pozor! Číslovka je slovo, třeba pět, číslo je napsané takto - 5 

● PS 45/3 a 46/1 

http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-pracovni-listy/food-and-cooking-ipl/135-what-do-you-like-co-mas-rad/
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/11.have-got/have4.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Ul6xNWc219E&feature=youtu.be
https://translate.google.cz/?hl=cs
https://www.youtube.com/watch?v=Ul6xNWc219E&feature=youtu.be
https://cz.pinterest.com/pin/531776668492965683/
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Matematika: 
● PS 89/4,5  

o úkol 4 dokresli houbu podle osy souměrnosti a jestli víš, jak se jmenuje, připiš to k obrázku 

o zápis slovní úlohy v úkolu 5 udělej takto:  
▪ hřibů…                                     celkem příklad 

kozáků…                                   dělení po 7 (příklad) 
kuřátek…                                  dělení po 8 (příklad) 

odpověď 

 
JaS: 

● uč 66 
o části těla jistě znáš, ale neuškodí si je připomenout. Pořádně si prohlédni obrázky a 

popisky, ukazuj si to hned na svém těle. 

● PS 58 úkol z VV 
o pracuj na prázdné místo v PS, papír nebo do sešitu, volba je na tobě. Cedulky s názvy částí 

těla, které máš do obrázku lepit, jsou na levé části stránky. dej pozor, ať se ti po vystřižení 
žádné slovo nikam neztratí. Pokud nemáš postavu z časopisu, klidně si ji nakresli, třeba 

podle učebnice. 

 

           PÁTEK 29. 5. 
Český jazyk: 

● Slovesa a příslovce 
o opět si přečti příběh a vysvětlení, podle čeho tyto slovní druhy poznáš 

● Učebnice 83/celá, všechny úkoly splň ústně  
● PS 46/2,3,4 

 

Matematika: 
● Početníček 40/ 3, 4  

● Zkus si dělení procvičovat sám/sama, třeba si vyber hru zde 

 
Anglický jazyk:  

Anglický jazyk skupina 1 – Mgr. Ilkóová 

Shrnutí - lekce 7 

● PS - str. 72 - ověř si své pokroky - vyplň Quizzyho testík. Ohodnoť své pokroky. 

● uč. str. 54  - zájemci si přečtou další část příběhu Colin in Computerland a vypracují v                

PS - str. 69 / cv. 1 a 2 (pomoc najdeš v tomto videu) 

● vypracované úkoly za tento týden vyfoť a zašli na mail ilkoova@zstgm-ck.cz 

Anglický jazyk skupina 2 – Mgr. Korchová 

Výletní místa - slovní zásoba 

● Prohlédni si v UČ str. 55. Na obrázcích jsou různé tipy na výlet. Do slovníčku si zapiš tato slovíčka: 

 

  CASTLE   HRAD 

  THEME PARK   ZÁBAVNÍ PARK 

  MUSEUM  MUZEUM 

  AQUARIUM  AKVÁRIUM 

  BEACH   PLÁŽ 

  WILDLIFE PARK  PARK SE ZVÍŘATY, ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/deleni-se-zbytkem
https://www.youtube.com/watch?v=4M38LUHGc9Q&feature=youtu.be
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● Správnou výslovnost slovíček si můžeš poslechnout zde. Do modrého rámečku napiš požadované 

slovo a klikni na červený rámeček BROWSE. Dole se objeví nahrávka, kterou si malým 

trojúhelníčkem spustíš.  

● V pracovním sešitě vypracuj cvičení str. 70/cv. 2.  

● Dobrovolný úkol: 

S novými slovíčky si můžeš zahrát pexeso. Kartičky k vytisknutí a vystříhání najdeš zde,  

případně si můžeš podobné kartičky vyrobit z papíru sám/sama.  

 

● Vypracované úkoly z vyfoť a pošli na korchova@zstgm-ck.cz.  

 

 

     
 
 
 
 
Tento týden jsi zvládl(a): 
 

Seznámili jsme se se slovními druhy. Některé je těžké poznat, pokud se ti to ještě úplně 

nepodařilo, nevadí, v dalších ročnících se tím budeš znovu zabývat. 
 

 
Dělení se zbytkem se ti snad již také daří, pozor na to, abys zbytek opravdu správně 

dopočítal/la, při práci příliš nespěchej, mohla by se ti do počítání vloudit nějaká chybička. 

 
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. 
 

 
 

Přeji ti do další práce mnoho sil a chuti. 

Tvoje paní učitelka. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

https://howjsay.com/
https://drive.google.com/open?id=1AvfI4pApOMLqcMxDQWfZ0a9BIST2rLpd
mailto:korchova@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. Přáníčko pro kamaráda nebo kamarádku – budete potřebovat barevný papír, nůžky, lepidlo, tužku, 
pravítko a fixy, návod najdete v této příloze  

 

2. Moje rodina – do této předlohy namaluj nebo nalep fotografie členů tvé rodiny  
 

3. Písmohrátky - předlohu najdete zde 
 

4. Najdi 7 rozdílů - předloha v této příloze 
 

5. Jablíčkové obrázky - s pomocí rozkrojeného jablíčka a různých barviček můžete vytvořit pěkné 

obrázky jako v tomto videu  
 

 
 

nebo si můžete s rodiči zahrát tyto hry: 

 
1. Námořní bitva – návod, jak si hru zahrát, najdete zde a tady 

 
2. Vadí nevadí - návod je 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://cz.pinterest.com/pin/549861435757563149/
https://drive.google.com/open?id=1hdUWTaWudJTo50xIG062aPTH1-w4jrd9
https://drive.google.com/open?id=1hdUWTaWudJTo50xIG062aPTH1-w4jrd9
https://drive.google.com/open?id=1lzVmW8JX5jgFVEDKpUlwhCmzhCiQNEJi
https://drive.google.com/open?id=1bUEeQDt4PoLRqJeNO-QaD7v_K8DdLfBq
https://cz.pinterest.com/pin/285556432610757258/
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