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Týdenní plán třídy 3. A 
třídní učitelka Mgr. Věra Matlachová 

1. 6. – 5. 6. 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 1. 6. 

 
Český jazyk: 

● Předložky a spojky - opět si přečti o těchto slovních druzích příběh a bublinku, zkus v textu 
předložky najít.  

● Učebnice 84 
o 84/2 si jen řekni,  
o 84/ 3 piš do sešitu 
o 84/4 si řekni,  
o 84/5 piš do sešitu, pozor, pouze spojky, ne celé věty, správný pravopis iy si jen 

říkej  
● PS 47 

o 47/1 - vylušti si křížovku, pracuj tužkou, kdyby bylo potřeba něco opravit 
o 47/2 - každou spojku použiješ pouze jednou, jsou v závorce čtyři na čtyři věty 

 
Matematika: 

● Dělíme osmi a devíti se zbytkem 
o milé děti, video už vám neposílám, myslím si, že již víte, jak se se zbytkem dělí. Klidně 

používejte přehled násobilky, dávejte hlavně pozor, ať dobře dopočítáte zbytek. 
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● Početníček 40 / 5, 6, Minutovky 47/d 
● zde a zde si můžeš dělení osmi a devíti také procvičit 

 
 
Anglický jazyk (platí pro obě skupiny):  
    Opakování lekce 7 

● Prohlédni si tyto obrázky lidí a do sešitu napiš ke každé postavě jednu větu. 
● Zopakuj si výletní místa v UČ str. 55, vylušti tuto křížovku.  

 
Lekce 8 - oblečení 

● Podívej se na obrázek do učebnice na str. 56. Tentokrát se děti nacházejí na školním hřišti, hrají si 
s míčem a jsou špinavé od bláta. Na CD v pracovním sešitě si pusť nahrávku číslo 22 a poslechni si 
písničku, ve které děti zpívají, co všechno mají ušpiněné. 

● Do slovníčku si nakresli velkou osmičku (začínáme 8. lekci) a zapiš si tato slovíčka. Správnou 
výslovnost si můžeš poslechnout kliknutím na modré slovíčko.  

 
T-shirt             tričko 
socks  ponožky 
shoes  boty 
trousers  kalhoty 
jumper  svetřík 
skirt  sukně 
hat  klobouk, čepice 

 
● Na obrázku v UČ str. 56 si všimni, že všechny děti mají na sobě stejné oblečení. V Anglii totiž musí 

děti ve školách nosit uniformy. V tomto videu si prohlédni, jak vypadá běžný školní den na anglické 
škole. 

 
JaS: 

● Pečujeme o své zdraví 
● Učebnice 67, 68 

o to je velmi důležité, víme dobře, že zdraví je nejpřednější. Pořádně si přečti, jak se zdravě 
stravovat, můžeš se podívat i na obrázek zde 

o k lidskému tělu najdeš obrázky v učebnici nebo zde a zde 
 

 
ÚTERÝ 2. 6. 

Český jazyk: 
● Částice, citoslovce  

o vzpomeň si, částice najdeme na začátku přacích vět (ať, nechť, kéž), 
citoslovce označují zvuky 

● Učebnice 85 
o 85/1,2 - nic nepiš, jen si zkus vyhledat a říci 
o 85/3,4 - jen si řekni 
o 85/5 - piš věty do sešitu. Všimni si, že dvojice věc a citoslovce jsou pomíchané. nejdříve si 

urči v hlavě, co k sobě patří, z citoslovce udělej sloveso, vymysli věty a napiš je do sešitu. 
▪ takto : zvonek-cink- Zvonek u dveří několikrát zacinkal. 
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https://drive.google.com/open?id=1nCmFufYV1zMS9SiczuIGki9m2xNE9VG0
https://drive.google.com/open?id=1JJgllKcl2ao-P57ob4MROOJdtztG-Y9C
https://drive.google.com/open?id=1XAEiFrGudnYtSixo0pSYxpGVlciSP89G
https://www.youtube.com/watch?v=yMUJKH1fFF0
https://cz.pinterest.com/pin/699676492083287015/
https://cz.pinterest.com/pin/322851867035558187/
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● PS 47/3 

o Jaké jsou to věty, když mají na začátku částici? V textu jsou tři částice(jedna je tam 
dvakrát) a tři linky. Zkus vymyslet tři věty, které budou mít na začátku částici a piš je na 
linky. 

 
Matematika: 

● Dělíme stále osmi a devíti se zbytkem 
● Učebnice 71 

o 71/1 
▪ vytvoř a vyřeš do sešitu slovní úlohu 

o 71/2,3  
▪ dobrovolně si vytvoř do sešitu slovní úlohu 

o 71/4 
▪ z čísel u prvního puntíku piš do sešitu příklady na dělení osmi, piš do jednoho 

sloupečku 
▪ z čísel u druhého puntíku piš do sešitu druhý sloupeček příklady na dělení devíti 

 
Hudební výchova:  

● Zdravá je i písnička, koukni se na ní zde 
 
 
 

STŘEDA 3. 6. 
Český jazyk: 

● Opakování slovní druhy 
o  zkus si v dalších úkolech opakovat slovní druhy 

● Učebnice 86 
o 86/1 

▪ rozděl si v  sešitu stránku na dva sloupečky, do jednoho si napiš slovní druhy 
ohebné a do druhého neohebné. Slova z básničky pod tučňáky piš do těchto dvou 
sloupečků, kam patří. 

● Připomeň si : ohebné slovní druhy -  1.2.3.4.5.(mění své tvary) 
                  neohebné slovní druhy - 6.7.8.9.10.(nemění své tvary) 

▪ piš si ke slovům číslo podle toho, který je to slovní druh. Pokud už nevíš, vrať se v 
učebnici na stranu 79 

 
 

Matematika: 
● Dělíme stále osmi a devíti se zbytkem 
● PS 90 

o 90/1,2 
▪ děl děti do skupinek, pořádně si přečti zadání úkolu 

 
Anglický jazyk (platí pro obě skupiny):  

● Zde si zahraj pexeso a zopakuj si barvy.  
● Ve slovníčku si zopakuj názvy oblečení z minulé hodiny.  

 
● V PS vypracuj str. 73/cv. 1  

- zakroužkuj toto oblečení: 
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1  trousers 2  skirt  
3  T-shirt 4  jumper 
5  shoes 6  socks 

 
- ve cvičení vybarvi toto oblečení: 

 
1  a red skirt and a blue jumper 2  black shoes and blue trousers 
2  pink and yellow socks, green shoes 4  a green skirt, blue and white socks 
5  a yellow skirt and a red jumper 6  a pink jumper and brown trousers 
 

 
 
 
Pracovní výchova: 

● Učíme se o lidském těle. Víš, jak pracují plíce? Zkus si jejich model doma vyrobit a uvidíš. Obrázek 
najdeš zde  

 
ČTVRTEK 4. 6. 

Český jazyk: 
● Opakování slovních druhů  
● Učebnice 87 

o 87/3 
▪ nejdříve si řekni, co bys doplnil/la za pravopis ve slovech, kde chybí a pak si zkus 

prstem ukazovat na slova, která označují nějaký počet, tedy číslovky 
o 87/4 

▪ doplňuj slovesa, text piš do sešitu 
o 87/5 

▪ říkej si, kam a jaké předložky patří, Písmenko ti je nabízí, nepiš 
o 87/ 6, 7 

▪ tyto úkoly řeš také jenom ústně 
 

 
Matematika: 

● PS 90/3 
o zamysli se nad tímto úkolem, prohlížej si jízdenky z městské hromadné dopravy (MHD), 

tvoř k tomu příklady podle vzoru. na jízdenkách 1. - 5. zakroužkuj taková čísl, aby když je 
sečteš dohromady a vydělíš je osmi, byl takový zbytek, jaký je napsaný na lince. U jízdenek 
6. - 10. dělej totéž, jen dělit budeš devíti.  

 
 
 
JaS: 

● PS 61 , 62  
o zkus podle úkolů vyřešit a dolepit obrázky. Pokus si s vnitřními ústrojími lidského těla nevíš 

rady, koukni se na video zde, poradí ti. Správné řešení opět najdeš ve svém emailu. O 
lidském těle a jeho orgánech najdeš na youtube celý seriál, zde je třeba díl o srdci a 
sám/sama si můžeš najít i film o orgánech dalších. 
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           PÁTEK 5. 6. 
 

Český jazyk: 
● Podstatná jména 

o těm se budeme věnovat hodně podrobně, je potřeba pořádně toto učivo znát 
● Učebnice 89 

o Rod podstatných jmen 
▪ ukážu si TEN - rod mužský 
▪ ukážu si TA - rod ženský 
▪ ukážu si TO - rod střední 

o 89/ 1 
▪ překresli si prázdná okénka na papír nebo do sešitu a piš do nich první písmena od 

slov rodu ženského (ta) 
o 89/ 2 

▪ ukazuj si na zvířata a říkej rod 
o 89/ 3 

▪ pouze mužský rod je životný a neživotný, přečti si bublinky a zkus splnit úkol. 
Vyber si z nabídky slov jedno a věty piš do sešitu 

● PS 49 
o zkus si u podstatných jmen ukazovat a určovat jejich rod. První písmena z vybraných slov 

piš do tajenek 
 

 
Matematika: 

● Početníček 41 
 

Anglický jazyk (platí pro obě skupiny):  
● Zopakuj si názvy oblečení, v tomto videu se můžeš naučit další nová slovíčka. 
● Vypracuj PS str. 73 / cv. 2:  

- k obrázkům napiš správné slovíčko 
- podle tohoto návodu obrázek vybarvi: 

 
The trousers are blue. 
The skirt is pink and white. 
The T-shirt is green. 
The socks are yellow and orange. 
The shoes are brown. 
The jumper is purple.  

 
● Do školního sešitu nebo na papír nakresli sebe a do obrázku napiš, co máš na sobě. Zde najdeš 

příklad.  
 
Vypracované úkoly z tohoto týdne vyfoť a pošli své vyučující: 
korchova@zstgm-ck.cz, ilkoova@zstgm-ck.cz  
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Tento týden jsi zvládl(a): 
 
Měl/a bys již v textu poznat všechny slovní druhy, umět je vyjmenovat a říci, které číslo mají. 
Můžeš si to procvičovat i sám/sama. Vymysli si jakoukoli větu, nebo si ji najdi v knize, 
časopisu, novinách a zkus v ní ke každému slovu napsat číslo podle toho, jaký si myslíš, že je 
to slovní druh. Pokud někde nebudeš vědět, pošli mi větu emailem, poradím ti. 
 
Také již víš, že podstatná jména mohou být trojího rodu, určitě se ti podařilo jejich rod poznat. 
 
V Jas učivo o lidském těle je určitě zajímavé, třeba máš o tom doma nějaké knihy či 
encyklopedie, jestli tě to zajímá, podívej se i tam, najdeš v nich určitě ještě více informací, než 
je v učebnici. 
 
Jestli si vyrobíš plíce a bude ti model fungovat, klidně mi pošli fotografii na 
matlachova@zstgm-ck.cz , ve škole se na to s ostatními můžeme podívat.. 
 
Budeš - li mít s čímkoliv problém, neváhej mne kontaktovat a vše nejasné spolu vyřešíme. 
 
Přeji ti do další práce mnoho sil a chuti. 
Tvoje paní učitelka. 
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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. Vodní želvy – můžete vytvořit podle tohoto návodu  
 
3. Melounový vějíř - k jeho výrobě budete potřebovat barevný papír, černý fix, lepidlo a dřevěné tyčky, 
třeba od nanuku, návod najdete v tomto videu 
 
2. Květinový obrázek – k vytvoření takového obrázku můžeš použít třeba fazole, hrách, kukuřici, 
zrnkovou kávu nebo i nějaké těstoviny a podle své fantazie poskládat a nalepit do tvaru kytiček, inspiraci 
najdeš zde  
 
4. Omalovánky koníků - vzory koníků zde a v této příloze 
 
 
nebo si můžete s rodiči zahrát tyto hry: 
 
1. Ham, koláčku, už tě mám! – návod, jak si hru zahrát, najdete zde  
 
2. Vodní štafeta - 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 
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https://drive.google.com/open?id=1KVRn6chOvukiKV32uuh1E8Txk5TZu4aF
https://cz.pinterest.com/pin/293296994486600179/
https://cz.pinterest.com/pin/39125090500857855/?e_t=938e15f156b24ed2b3712da3bd916111&utm_source=31&utm_medium=2004&utm_campaign=rtpinrecs&utm_content=39125090500857855
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