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

15. 6. – 19. 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 15. 6. 

 
Český jazyk: 

● Učebnice 94 
o přečti si, úkoly plň ústně 

● PS 53 
o splň všechny úkoly 
o v úkolu 4 slovesa podtrhni vlnovkou, jako jsme to dělali ve druhé třídě, zájmena podtrhávej 

rovně. 
 

 
Matematika: 

● UČ 73 
o vypracuj podle učebnice slovní úlohy, piš do sešitu nebo na papír, zkus alespoň u některých 

i zápis 
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Anglický jazyk (platí pro obě skupiny):  
Oblečení - opakování 

● Přečti si text písničky The crazy clothes shop (= bláznivý obchod s oblečením). Zkus zjistit, proč 
je obchod zvláštní a bláznivý. Po přečtení textu si písničku poslechni na této nahrávce.  

● Vyjmenuj anglicky oblečení, které máš právě teď na sobě. Do sešitu odpověz na tyto otázky.  
● V úterý ti přijde na školní e-mail test na oblečení. Test si vytiskni a vyplň nebo napiš do sešitu čísla 

jednotlivých cvičení a zapiš k nim správné odpovědi.  
● Vypracovaný test vyfoť a pošli své vyučující (korchova@zstgm-ck.cz  a  ilkoova@zstgm-ck.cz).  

 
 
JaS: 

● Zjisti, co mají lidé a ostatní živočichové společného a rozdílného 
● Učebnice 70, 71 

o prohlédni si obrázky, hlavní informace jsou u otázek dole na stránkách 
● PS 64  

o splň úkoly podle zadání 
 
 

 
ÚTERÝ 16. 6. 

 
Český jazyk: 

● Učebnice 95 
o přečti si, úkoly plň ústně 

● PS 54 
o v úkolu 1 jsou slovesa v množném čísle. Do rámečku napiš, v jaké jsou osobě a na linku 

vedle tvar, jak by to bylo v čísle jednotném ve stejné osobě 
o v úkolu 2 vyčasuj na linky to sloveso, které vyluštíš v tajence 

 
 

Matematika: 
● PS 92/1, 2 

o pozor při dopočítávání zbytku, nespěchej při počítání, ať najdeš správné rybičky 
o v úkolu dvě udělej do slovní úlohy i zápis, nezapomeň si nejprve zkusit odhadnout 

 
 

STŘEDA 17. 6. 
Český jazyk: 

 
● Učebnice 96, 97 

o přečti si, úkoly plň ústně 
● PS 55 

o slovesa, která najdeš podtrhávej vlnovkou 
 

Matematika: 
 

● PS 92/ 3,4  
o v úkolu tři není místo na zápis, proto rovnou počítej a napiš odpověď 
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Anglický jazyk (platí pro obě skupiny):  
Popis oblečení, too + příd. jméno 

● Podívej se na obrázky v učebnici na str. 58. Greg si zkouší různé svetry. Řekni nahlas anglicky, 
jakou mají svetry barvu a jakou mají velikost. 

The jumper is pink.  
It´s big.  
apod. 

● V UČ na str. 58 si přečti text písničky a řekni, o čem se v písničce zpívá. Na CD v prac. sešitě si 
pusť nahrávku č. 23 a písničku si poslechni. 

● Z písničky si vypiš tato slovíčka do sešitu: 
 

too příliš 
too big příliš velký 
too small příliš malý 

 
● PS 76/1 - podle těchto vět zakroužkuj správné obrázky: 

This hat is too big. 
This ice cream is too big. 
This cake is too small. 
This car is too big. 
This shoe is too small. 
This bike is too big.  

 
● PS 76/2 - k obrázkům napiš vhodnou větu 
● Vypracovaná cvičení vyfoť a pošli své vyučující (korchova@zstgm-ck.cz  a  ilkoova@zstgm-ck.cz). 

 
 
 

ČTVRTEK 18. 6. 
Český jazyk: 

● Učebnice 98 
● PS 56 

 
Matematika: 

● PS 93  
o 93/1 

▪ připomínám, že odvod znamená, kolik měří něco kolem dokola 
o 93/3 

▪ zápis dělej pro velké cívky, malé cívky, střední cívky 
o 93/4 

▪ první číslo v příkladu bude to barevné, výsledek a zbytek piš do kličky 
 
JaS: 

● UČ 72, 73, 74 
o přečti si velmi důležité informace o tom, jak můžeš ochránit zdraví své i ostatních 

● PS 65 
o dolep si ceduličky z kraje stránky 
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           PÁTEK 19. 6. 
 

Český jazyk: 
● PS 57, 58 

 
Matematika: 

● PS 94 
o ke slovním úlohám piš i zápis, hlavně nezapomeň na odpovědi 

 
Anglický jazyk (platí pro obě skupiny):  
Rodina - nová slovíčka 

● Podívej se do učebnice na str. 63. Najdeš zde nová slovíčka - členové rodiny. Podívej se na toto 
video a poslechni si správnou výslovnost.  

● Nová slovíčka si vypiš do slovníčku: 
FAMILY RODINA 
ME JÁ 
BROTHER BRATR 
SISTER SESTRA 
COUSIN BRATRANEC, SESTŘENICE 
DAD TATÍNEK 
MUM MAMINKA 
UNCLE STRÝČEK 
AUNT TETA 
GRANDMA BABIČKA 
GRANDPA DĚDA 

● Nakresli na papír svou rodinu a anglicky popiš, kdo je kdo. Úkol vyfoť a pošli své vyučující 
(korchova@zstgm-ck.cz   a   ilkoova@zstgm-ck.cz)  

● Zde si můžeš pustit jednoduchou písničku o rodině v angličtině.  
  
 

Tento týden jsi zvládl(a): 
 
Víš toho již více o slovesech.  
Víš, že se časují v čase minulém, přítomném a budoucím. 
Víš, že u nich určujeme osobu a číslo. 
 
V Matematice už opakujeme všechno učivo, snad to pro tebe nebylo těžké.  
 
V JaS jsme si zopakovali velmi důležité informace k tomu, jak ochránit zdraví své i ostatních. 
To je potřeba si pamatovat. 
 
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. Papírového motýlka - návod na výrobu motýlka si můžete prohlédnout v tomto videu 
 
2. Koníci omalovánka - vzory koníků zde a v této příloze 
 
3. Melounový vějíř - k jeho výrobě budete potřebovat barevný papír, černý fix, lepidlo a dřevěné tyčky, 
třeba od nanuku, návod najdete v tomto videu 
 
4. Rybička, sovička, králíček, kytička nebo pejsek z barevného papíru, návod v tomto videu. 
 
5. 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  
 
4. Vadí, nevadí – návod, jak si hru zahrát, najdete zde 
 
 

       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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