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

8. 6. – 12. 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 8. 6. 
 

Český jazyk: 
● Podstatná jména číslo  

o Učebnice 90 
▪ 90/2 - říkej si slova tak, aby to znamenalo, že je jich více 
▪ 90/3 - říkej si slova tak, aby to znamenalo počet jeden, nepiš 
▪ 90/4 - úkol piš do sešitu, vezmi si dvě pastelky, jednou podtrhni podstatná jména 

v jednotném a druhou barvou v množném čísle 
● PS 50/1,2,3 

 
Matematika: 

● Učebnice 72 - opakujeme dělení 
o úkoly 1,2 řeš do sešitu jako slovní úlohy 
o úkoly 3,4 piš do sešitu jako příklady do sloupečků 

 
 

 
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 

 

http://www.google.cz/


 

 

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

 
 

 
 

Anglický jazyk (platí pro obě skupiny):  
Oblečení - opakování slovní zásoby 

● Zde a zde si procvič slovíčka oblečení z učebnice.  
 
Přivlastňování 

● Přečti si a poslechni komiksový příběh v UČ str. 57. Nahrávku najdeš na CD v pracovním sešitě 
(nahrávka č. 34) nebo zde. V příběhu zjisti, kdo je paní v růžových šatech, kdo je pán v modrém 
obleku, čí je nalezený svetr, bota a čepice.  

 
● Zapiš si do sešitu tento krátký zápis: 

 
PŘIVLASTŇOVÁNÍ 
Pokud chceme vyjádřit, čí je daná věc, přidáváme ke jménu ´s.  

 
Greg´s shoe Gregova bota 
Jakub´s socks Jakubovy ponožky 
Mr Patter´s hat čepice pana Pottera 

 
Zkus sám/sama podobně dopsat: 
________________ Martinovo tričko 
________________ Jackovo kalhoty 

  
JaS: 

● PS 63 - splň úkoly, nezapomeň si i nalepit označení smyslových orgánů, která jsou na kraji stránky. 
 

 
ÚTERÝ 9. 6. 

Český jazyk: 
● Podstatná jména pád 

o nauč se zpaměti, jakými otázkami se ptáme na jaký pád podle tabulky v učebnici 
na s. 91 

o přečti si na s. 92, co je to skloňování, že se tím mění tvary podstatných jmen podle 
pádů a pádových otázek. Zkoušej si skloňovat všechna slova z knihy na obrázku, kterou 
připravil skřítek. 

▪ například takto: 1.pád Kdo?Co? ČARODĚJ 
                       2.pád (bez) Koho,Čeho? (bez) ČARODĚJE 
                       3.pád (ke) Komu?Čemu? (k) ČARODĚJI 
                       4.pád (vidím) Koho?Co? ČARODĚJE 
                       5. pád volám ČARODĚJI 
                       6. (o)Kom?Čem? o ČARODĚJI 
                       7. pád (s) Kým?Čím? ČARODĚJEM 
TAKTO SI TO ZKOUŠEJ I S OSTANÍMI SLOVY, ŘÍKEJ K TOMU I ČÍSLA PÁDŮ A 
PÁDOVÉ OTÁZKY. 
  

Matematika: 
● PS 91/1 
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https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_08/games_unit08_01?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_08/games_unit08_02?cc=cz&selLanguage=cs
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STŘEDA 10. 6. 
Český jazyk: 

● Skloňování podstatných jmen podle pádů 
● PS 51 

 
Matematika: 

● PS 91/2,3  
 
 
Anglický jazyk (platí pro obě skupiny):  
Oblečení 

● Zopakuj si názvy oblečení. V tomto cvičení klikni na správný modrý rámeček (A, B, C nebo D) a 
poté klikni na horní rámeček se slovem NEXT.  

 
Přivlastňovací ´s 

● PS str. 74/cv. 1 - vybarvi oblečení podle tohoto návodu: 
Jack´s jumper is red and black. 
Polly´s jumper is green. 
Polly´s hat is blue and black. 
Jack´s shoes are black. 
Jack´s trousers are green. 
Polly´s shoes are red. 
Polly´s trousers are blue. 
Jack´s hat is green.  

 
● PS str. 74/cv. 2 - prohlédni si obrázek, anglicky nahlas vyjmenuj všechny předměty, které umíš říct.  
● Přečti si věty vedle obrázku a podle nich spoj předměty na obrázku se správnou postavičkou. Do 

prázdné mezery doplň, kde se nachází zadaný předmět. Použij předložky místa (např. on the table, 
under the table). 

 
 

ČTVRTEK 11. 6. 
Český jazyk: 

● Opakování podstatných jmen  
● PS 52 

 
Matematika: 

● Minutovky 41,42 
 
JaS: 

● učebnice 69 
o zkus si vytvořit a do sešitu napsat jídelníček na celý den tak, aby v něm byly zdravé 

potraviny 
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https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/clothes/clothes-1.htm
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           PÁTEK 12. 6. 

 
Český jazyk: 

● Opakování podstatných jmen  
● Učebnice 93 

o můžeš úkoly psát nebo si jen říkat, je to na tobě 
 

 
Matematika: 

● Minutovky 43,44 
 
Anglický jazyk (platí pro obě skupiny):  
Oblečení, přivlastňování 

● Zde si zopakuj názvy oblečení, poté se na ně vyzkoušej v tomto testíku. 
● Prohlédni si obrázek v UČ str. 59. V modrém rámečku uprostřed stránky je oblečení. Napiš do 

sešitu, komu uvedené oblečení patří. Ke každému jménu připoj přivlastňovací ´s.  
 

příklad:   Polly´s jumper 
 

● Podívej se na obrázek v PS str. 77 a řekni anglicky nahlas všechny předměty, které znáš. Obrázek 
podle sebe vybarvi a poté anglicky odpověz na otázky pod obrázkem.  
Pamatuj, že: 

whose /húz/ = čí, koho 
what colour /wot kalə/ = jakou barvu  

 
Vypracované úkoly z tohoto týdne vyfoť a pošli své vyučující: 

korchova@zstgm-ck.cz, ilkoova@zstgm-ck.cz  
 
 

  
 

Tento týden jsi zvládl(a): 
 
Měl/a bys umět u podstatných jmen určit rod, číslo a vyskloňovat je podle sedmi pádů.  
 
Zopakovali jsme si dělení se zbytkem, věřím, že už to nikomu nedělá potíže. 
 
V JaS jsme zjistili, co dělat, aby naše tělo bylo zdravé  a jak se zachovat v případě, kdy hrozí 
nebezpečí. 
 
Přeji ti do další práce mnoho sil a chuti. 
Tvoje paní učitelka. 
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https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/clothes/choose-the-word/exercises.html
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/clothes/whats-this-2/exercises.html
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:ilkoova@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. Roztomilá myška z papíru – myšku si můžete vytvořit z barevného papíru podle tohoto videa  
 
2. Papírový páv - k jeho výrobě budete potřebovat barevný papír, lepidlo, nůžky, černý fix, návod najdete 
v tomto videu 
 
3. Rybička, sovička, králíček, kytička nebo pejsek z barevného papíru, návod v tomto videu. 
 
4. Antistresové omalovánky - omalovánka sovy v této příloze , omalovánka peříček tady 
 
 
nebo si můžete zahrát tyto hry: 
 
1. Směšný příběh - návod v této příloze  
 
2. Písmena – návod, jak si hru zahrát, najdete zde 
 
3. 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://cz.pinterest.com/pin/589760513691909773/?e_t=8363e68fb7dc430b944e4fe6a39b3647&utm_source=31&utm_medium=2025&utm_campaign=homefeednewpins&utm_content=589760513691909773
https://cz.pinterest.com/pin/802063014879417562/
https://cz.pinterest.com/pin/456552480978305233/?utm_campaign=rdpins&e_t=f578b7fcf1be48539ecc72a479af7018&utm_medium=2004&utm_source=31&utm_content=456552480978305233
https://drive.google.com/open?id=1vnRRhpLbfrrtS7xJSWV7oHWtvdo43zHI
https://drive.google.com/open?id=1leGgcg0l4jhX00ead3OZvYvLQanET8oj
https://drive.google.com/open?id=11BL1J_P5wMEd3GZRnX33EaXETpCDbOYt
https://drive.google.com/open?id=1omVKS3A14KKQ7pdwBrFT9LoH8c9BuX9a
https://drive.google.com/open?id=13qYMnC37utUq9BqcJU7kluNA3pwbfCgc
mailto:nemeckova@zstgm-ck.cz

