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

22. 6. – 26. 6. 2020 

 
 

Důležité informace - čtěte pozorně!!!  

1. V PONDĚLÍ 29.6. SE V 8.00 BUDOU VE TŘÍDĚ VRACET UČEBNICE, VYZVEDÁVAT VĚCI ZE 
TŘÍDY I ŠATNY(vezmi si na ně tašku) A VYDÁVAT VYSVĚDČENÍ. UČEBNICE JE POTŘEBA 
PŘIPRAVIT NA ODEVZDÁNÍ, OPRAVIT, SLEPIT, ZKONTROLOVAT.  NEBUDOU-LI V POŘÁDKU, 
BUDE JEJICH POŠKOZENÍ ŽÁK HRADIT. BEZ ODEVZDANÝCH UČEBNIC NEBUDE 
VYSVĚDČENÍ VYDÁNO! 

2. Při vstupu do školy je potřeba, aby děti přišly v roušce a předložily od rodičů 
podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti, najdete ho k vytištění na stránkách 
školy zde 

3. Dospělí přístup do školy nemají. Po předchozí domluvě s třídní učitelkou si rodiče 
mohou před školou vyzvednout nová hesla do Bakalářů. Vezměte si s sebou své psací 
potřeby k podpisu. 

4. Online pokladna: Prosíme o doplnění záporných zůstatku, kladné zůstatky u 
stávajících žáků se převádí do nového školního roku 

5. Info ŠJ:  Prosíme rodiče o navýšení inkasa (včetně svačiny) na nový školní rok - 
podrobnosti viz web školy (záložka JÍDELNA)  

6. Info nový školní rok: viz web školy DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ (červenec-srpen 2020) 
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https://www.zstgm-ck.cz/wp-content/uploads/2017/11/U%C4%8Ditele/Hal%C3%A1%C4%8Dek/koronavirus/priloha_cestne_prohlaseni.pdf
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PONDĚLÍ 22. 6. 

 
Český jazyk: 

● Učebnice 99 
o splň úkoly, vše si jen říkej, psát nemusíš 

● PS 58 
o splň všechny úkoly 

▪ v prvním úkolu napiš tvar sloves v minulém čase, osoba a číslo zůstane zachováno 
 

 
Matematika: 

● Učebnice 74 
o slovní úlohy i příklady piš do sešitu nebo na papír 

 
 
Anglický jazyk (platí pro obě skupiny):  
Psaní dopisu kamarádovi (popis maškarního kostýmu) 

● Přečti si dopis v UČ str. 61. Pokus v textu zjistit, co znamenají tato slovíčka: 
 

SCHOOL UNIFORM 
PARTY 
FIREFIGHTER 
I´M WEARING 
BOOTS 
 

● Pokud by sis nevěděl/a rady, můžeš český význam slovíček najít v tomto online slovníku.   
 
 
JaS: 

● PS 66, 67 
o splň úkoly v PS, pokud nebudeš něco vědět, pracuj s učebnicí 

 
 

ÚTERÝ 23. 6. 
 
Český jazyk: 

● Učebnice 101 
o máš - li ve větě najít základní skladební dvojici, hledáš vždy podstatné jméno (kdo nebo co 

to dělá) a sloveso (co dělá). Každé slovo ve větě tvoří s nějakým jiným dvojici, jenom jedna 
je ale základní a to je sloveso s podstatným jménem v 1. pádu 

● PS 59  
o sloveso ve větě vždy podtrhávej vlnovkou 

 
Matematika: 

● PS 95 
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https://www.slovnicek.cz/
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STŘEDA 24. 6. 

Český jazyk: 
● Věta jednoduchá a souvětí 

o vzpomeň si na druhou třídu. Hledali jsme počet vět, barevně je označovali a druhou barvou 
zvýraznili spojovací výrazy a konce vět. Počet vět poznáš základních skladebních dvojic,, ty 
si najdi jako první. 

● Učebnice 102 
o 102/2 

▪ Souvětí napiš do sešitu a zjisti, zda se jedná o větu jednoduchou(J), nebo souvětí 
(S). 
                               V1                      V2 

● Protože Kouzelník zavolal, Jirka odjel z Finska domů.(souvětí) 
 

o Stejným způsobem si to zkus i v úkolu 102/3 a 4, piš do sešitu a barevně zvýrazňuj 
● Učebnice 103 

o souvětí se spojuje pouze čárkou nebo pomocí spojek. vyzkoušej si to v úkolu 103/2. nepiš, 
jen si řekni.  

o 103/4 - tady již piš, vyber si dvě souvětí, která chceš, napiš je do sešitu, dokonči podle 
svého a barevně vyznač stavbu souvětí. Pozor na spojky, ty do věty nepatří. 

 
 

Matematika: 
● Učebnice 75 

o slovní úlohy i příklady piš do sešitu nebo na papír 
 
 
Anglický jazyk (platí pro obě skupiny):  
Rodina - opakování slovní zásoby 

● V tomto videu si zopakuj slovíčka - členové rodiny. Všimni si, jak jinak můžeme anglicky nazvat své 
rodiče a prarodiče.  

● K procvičování slovíček můžeš vyzkoušet tato online cvičení: 
○ Cvičení 1 - podle čísel na obrázku vyber správné slovíčko v šedém rámečku, poté klikni na 

políčko NEXT QUESTION 
○ Cvičení 2 - klikni na slovíčko, vyber k němu vhodný obrázek. Klikni do prázdného rámečku 

pod obrázkem a slovíčko se přemístí. Na závěr klikni dole na tlačítko FINISH. 
○ Cvičení 3 - podle obrázku klikni na správné slovíčko, pro další otázku klikni na horní políčko 

NEXT.  
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https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ
https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/family/family
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/family
https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/family/family-2


 

 

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

 
 

 
ČTVRTEK 25. 6. 

Český jazyk: 
● Učebnice 104 

o I vzorce souvětí jsme již ve druhé třídě dělali. Podívej se pořádně do učebnice a vzpomeň 
si. 

▪ 102/2 
● napiš souvětí do sešitu, vyznač si ho barevně a vytvoř podle barev vzorec 

souvětí 
▪ 102/3 

● zde pracuj obráceně, napiš na řádek vzorec souvětí podle zadání z 
učebnice a vymysli podle něj souvětí.Vzpomeň si, že před spojkou a 
většinou čárku nepíšeme. 

Matematika: 
● PS 96  

 
JaS: 

● PS 68, 69 
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. 
 
 

           PÁTEK 26. 6. 
 

Český jazyk: 
● PS 60,61 

o splň všechny úkoly k souvětí a jeho vzorci. Nezapomeň, že sloveso v základní skladební 
dvojici  podtrháváme vlnovkou a podstatné jméno rovně. Správné řešení hledej v emailu. 

 
Matematika: 

● Učebnice 77, 78 dobrovolně, pokud se ti chce 
● PS 97 

 
Anglický jazyk (platí pro obě skupiny):  
Colin in Computerland 

● Přečti si poslední díl komiksového příběhu v UČ na str. 62. V PS podle příběhu vypracuj str. 80.  
Opakování učiva lekce 8 

● Vypracuj PS str. 83 - zopakuj si učivo lekce 8.  

  
Tento týden jsi zvládl(a): 

 
Milé děti,  
 
máme za sebou poslední týdenní plán a tím pádem i poslední učivo tohoto školního roku. 
Doufám, že jste s ničím neměly velké potíže. Nezapomeňte, že v pondělí 29.6. máte v 8.00 
přijít do školy vyzvednout si vysvědčení, všechny věci a hlavně vrátit učebnice. Učebnice 
zkontrolujte, slepte a opravte, jestli budou poškozené, budete je muset zaplatit. Nezapomeňte 
si přinést tašku na věci ze šuplátka a ze šatny. Nezapomeňte přijít s rouškou. 
Těším se, že se s vámi po dlouhé době alespoň na chvíli uvidím. 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 
 
Milé děti,  
 
v posledním týdnu před prázdninami si můžete vybrat z této nabídky: 
 
 
1. Housenku na listu - návod, jak si housenku vyrobíte, najdete v tomto videu  
 
2. Jablíčkové obrázky - s pomocí rozkrojeného jablíčka a různých barviček můžete vytvořit pěkné 
obrázky jako v tomto videu  
 
3. Srdíčkové přáníčko - návod najdete zde 
 
4. Melounový vějíř - k jeho výrobě budete potřebovat barevný papír, černý fix, lepidlo a dřevěné tyčky, 
třeba od nanuku, návod najdete v tomto videu 
 
5. Rybička, sovička, králíček, kytička nebo pejsek z barevného papíru, návod v tomto videu. 
 
6. Antistresové omalovánky - omalovánka sovy v této příloze , omalovánka peříček tady 
 
 
nebo si můžete zahrát tyto hry: 
 
1. Kroky - 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. 
 

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

nemeckova@zstgm-ck.cz 
 

!!!PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PRÁZDNINY!!! 
 

                                                             Vaše vychovatelky 
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https://cz.pinterest.com/pin/313703930298269896/
https://cz.pinterest.com/pin/285556432610757258/
https://cz.pinterest.com/pin/172122016998262720/
https://cz.pinterest.com/pin/293296994486600179/
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=1oIC7fd5pPDbndVNL1FnzTAxz77O-fF0G
https://drive.google.com/open?id=1omVKS3A14KKQ7pdwBrFT9LoH8c9BuX9a
https://drive.google.com/open?id=13qYMnC37utUq9BqcJU7kluNA3pwbfCgc
https://drive.google.com/open?id=1jWofYjJVLDG_sJR2Ka03H1XRxNbU2FgU
mailto:nemeckova@zstgm-ck.cz

