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

30. 3. – 3. 4. 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 30. 3. 

 
Český jazyk: 

● další vyjmenovaná slova po V - zvykat, žvýkat, vydra, výr 
● Přečti si v učebnici příběh a u tučně vytištěných slov zkus přijít na to, k čemu jsou 

příbuzná 
● Splň do sešitu úkol 1 a pastelkou si podtrhni nebo zakroužkuj příbuzná slova ke slovu 

zvykat 
● Písanka s. 17 

o vylušti si dvě křížovky, v tajence se objeví dvě jarní květiny. určitě je znáš. Až 
přijdeš na to, které to jsou, najdi je na obrázcích a zakroužkuj 

▪ k první křížovce patří nápověda 1.-6., ke druhé 1.-8. 
▪ nebudeš - li si s nějakým slovem vědět rady, správné řešení najdeš na 

mailu 
o zbytek strany určitě zvládneš splnit bez potíží sám/sama 
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Matematika: 

● Učebnice 66 - násobení v oboru do 1000  
o úkol 1 - přečti si a zkus zpaměti vypočítat pomocí násobení 
o úkol 2 a 3 - pořádně se podívej na nové násobení velkých čísel. Nejprve se v 

příkladu vynásobí desítky, pak jednotky a vše se sečte dohromady 
o úkol 4 - piš příklady do sešitu a vypočítej je  

 
 
Anglický jazyk:  
Anglický jazyk skupina 1 – Mgr. Ilkóová 

● Zopakuj si čísla - tento odkaz si můžeš vytisknout, vybarvit a vložit do desek, nebo si 
můžeš vyrobit pexeso (na jedné straně bude barevná číslice od 11 - 20, na druhou stranu 
si napiš anglické výrazy podle tohoto slovníčku). 

● Procvič si názvy částí těla - zde najdeš pracovní list (buď si ho vytiskni, vypracuj a vlož 
do desek, nebo přepiš názvy částí těla s neurčitými členy A/AN  do školního sešitu podle 
pokynů v něm uvedených). Nezapomeň, že před podstatnými jmény začínajícími na 
souhlásku je člen A,  před podstatnými jmény začínajícími na samohlásku je člen AN!)  

● Na tomto odkazu najdeš 2 opakovací online cvičení na I like / I don´t  like. 
● Chceš si zahrát hry?  ZDE je najdeš. 

 

Anglický jazyk skupina 2 – Mgr. Korchová 

●  Lekce 6 
○ V učebnici na straně 40 si prohlédni obrázek. Polly a Jack jsou u Grega na návštěvě 

v jeho pokoji a hrají si s polštáři. Z polštářů vylézají peříčka a poletují na nábytek.  
○ Poslechni si a zazpívej si písničku z učebnice na straně 40. V pracovním sešitě v 

zadních deskách najdeš CD, na kterém si pod číslem 16 písničku pustíš.  
○ Nauč nová slovíčka - nábytek v pokoji. Přihlas se na školní e-mail, přejdi zpět na 

tuto stránku a klikni na modré slovíčko. Klikni na trojúhelníček a spustí se ti 
správná výslovnost.  
 

table stůl 
chair židle 
bookcase knihovna, poličky na knížky 
cupboard skříňka 
bed postel 
wardrobe šatní skříň 
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https://drive.google.com/open?id=1JxjTIs_l1W38lig6nEA2pYZExoKxOT63
https://drive.google.com/open?id=1NILJuCI-uWQBEbaLpryZ3yld5buqi7OQ
https://drive.google.com/open?id=11pq3ViNU1xaQW6icGqX8FvkjMOunPZTV
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/czechexercises/lekce4?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/?cc=cz&selLanguage=cs
https://drive.google.com/open?id=1eBOjtmS2hbdN489R60N1Gk-kpfW17hL2
https://drive.google.com/open?id=1yFkBnQIJPlJgoGuczWkrsTobClLg0PKQ
https://drive.google.com/open?id=1tpLd0U-40lTJw1ZXkIqHufsDf5DiDPrZ
https://drive.google.com/open?id=1bKC9N5Q_6JeUT22z0mWX-IZF-1Pnw5HT
https://drive.google.com/open?id=10lCFCPQDPjES6IFAtRE7A4KGXCDN5rAj
https://drive.google.com/open?id=1nueDJi0u3ZYIYr5011jJas9xtya99z-A
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JaS: 

● Učebnice 41 
o Ke každé skupině si do sešitu nakresli obrázek, můžeš třeba podle učebnice 

 
 
 
 

ÚTERÝ 31. 3. 
 
Český jazyk: 

● Učebnice s. 64  
o Stále si procvičuj vyjmenovaná slova po V zpaměti. 
o Splň v učebnici úkol 2, napiš text do sešitu a barevně vyznač příbuzná slova ke 

slovu žvýkat 
● Písanka 18 

o jestlipak víš, kdo je žežulička? Nápověda je, že kuká! 
▪ pokud tuto píseň v Písance neznáš, budeš znát třeba tuto? 
▪ celou stránku p 

 
 
Matematika: 

● PS 83/1  
o přečti si pořádně slovní úlohu 

▪ v rodině byla Eliška, sestra, maminka a tatínek 
▪ čísla hledej v ceníku, dej pozor na správný den a hodinu, kdy na bowling 

chtěli jít 
▪ k řešení zkus použít násobení, které sis zkusil/la v učebnici 
▪ slovní úlohu a) řeš na linky vlevo, b) vpravo  

● Minutovky 29/a,b,c,d,e 
o zkus si počítat do tabulek příklady na násobení 

 
 
 
Tělesná výchova: 
 

● Pamatuješ na cvičení na stanovištích v tělocvičně? Což si takové podobné vytvořit doma? 
o Co by šlo doma využít? Jestli máš nějaké své nápady, poděl se s námio ně. Napiš 

je paní učitelce na mail a ona je dá na mail i všem dětem ze třídy, aby si mohly 
vytvořit stanoviště doma podle tebe 

o Mě napadlo mě třeba toto: 
▪ židle - sedni - oběhni - sedni - oběhni 

hrnec - kuličky z papíru - trefuj se do hrnce 
postel nebo gauč - 10 krát sed - leh 
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https://www.youtube.com/watch?v=c-QtmbjZ7Cc
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podplížit se pod stolem, oběhnout ho a znovu 
zvedej knihu několikrát jednou a pak druhou rukou 
nos knihu bez držení rukou na hlavě a procházej se s ní…atd. 

 
 
Hudební výchova:  

● Vzpomeň si na písničky  
o Vždy se nám moc líbila tato směs zde 

 
 
 
 

STŘEDA 1. 4. 
Český jazyk: 
● Učebnice 64 
● Úkol 4 napiš do sešitu podle zadání, úkol 5 si doplň jenom ústně a ukazuj si na kartičkách 

či prstech správný pravopis 
o podívej se na nejznámější české dravce a sovy zde 

 
 
Matematika: 
● PS 83/ 2, 3 

o úkol 2 - zjisti, jak by to bylo, kdyby šli celá rodina na bowling ve stejný den, 
čtvrtek, ale v čase od 14. - 16. hodin.  

▪ pozor: 14. - 15. hod. platí 15 Kč, 15. - 16. hod. platí 30 Kč 
o úkol 3 - Jak to bude tady? Čas je stejný, ale pozor! Půjdou v neděli!  

 
 
Anglický jazyk:  
Anglický jazyk skupina 1 – Mgr. Ilkóová  
           Lekce 6 - Greg´s  flat 

● Učebnice str. 40 - na tomto odkazu nebo na CD vzadu v pracovním sešitě (č. 16 - Feathers 
on the table) si poslechni písničku s novými slovíčky (feathers = pírka) 

● do slovníčku (malý červený sešit) si z tohoto pracovního listu napiš anglické a české výrazy 
pro nábytek. Pracovní list si můžeš i vytisknout, vyplnit a vložit do desek. 

● Výslovnost slovíček najdeš na online překladači zde (zadej do vyhledávače heslo ONLINE 
PŘEKLADAČ, pak do prvního okénka napiš anglické slovíčko, ve druhém uvidíš překlad do 
češtiny a kliknutím na symbol mikrofonu uslyšíš výslovnost) Zadej slovíčka: a table, a 
chair, a bookcase, a cupboard, a bed, a wardrobe 
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https://www.youtube.com/watch?v=Avgb_UQUvPg&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=UMOSRo2HnCw
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_06/singalong_unit06song?cc=cz&selLanguage=cs
https://drive.google.com/open?id=1DB70poh5qn-APvVvLAPyqp6Limcw5SKj
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=FAR9XpyvIoOvkwXmsITADA&q=online+p%C5%99eklada%C4%8D+z+angli%C4%8Dtiny+do+%C4%8De%C5%A1tiny+s+v%C3%BDslovnost%C3%AD&oq=online+p%C5%99eklada%C4%8D+z+angli%C4%8Dtiny+do+%C4%8De%C5%A1tiny+s&gs_l=psy-ab.1.0.33i22i29i30l8.15732.17491..18999...0.2..0.1075.1237.0j1j7-1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i22i30j0i333.LhIHkk8q9Ow
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Anglický jazyk skupina 2 – Mgr. Korchová 

● Procvič si slovíčka z pondělní hodiny. Spusť si správnou výslovnost a nahlas slovíčka 
zopakuj.  

● Zapiš si slovíčka do slovníčku (do sešitu s pejskem a kočičkou). Začínáme novou lekci, 
proto začni psát na nové stránce. Nahoru napiš nadpis Greg´s flat, pod nadpis nakresli 
velkou šestku a pod ní nějaký obrázek (židli, stůl, skříňku,...). Na další stránku si vypiš 
slovíčka. Pokud si nevíš rady, zde najdeš obrázek, jak by to mělo vypadat.  

 
 
 
Pracovní výchova: 

● V březnu budeme zkoušet tvořit různé pohyblivé modely. Nebudou těžké, abys to zvládl 
(zvládla) bez potíží. Nejprve si pořádně několikrát prohlédni návod, pokud se ti práce 
nezdaří, zkus poprosit někoho doma, ať ti pomůže.  

o A co tato super lehoučká a krásná Kočička? 
 

 
ČTVRTEK 2. 4. 

Český jazyk: 
● PS 42/1,2,3 

o POZOR: 
▪ vÝr - naše největší sova             vÍr - točení vody, vzdušný vír 
▪ vÝří - něco od výra, ptáka          vÍří - točí se 
▪ vÝška - je to vysoké                    vÍŽka - věžička 

 
● Písanka s. 19 

o Pokud písničky o kukačce žádné neznáš, nevadí, úkol vynech. 
o Zbytek stránky si vypracuj, do křížovky máš doplnit podstatná jména.  

▪ vzpomeň si, že to jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů, můžeme 
si na ně ukazovat ten, ta, to , ty ti 

 
 
Matematika: 

● PS 83/ 4  
o A co když půjdou rodiny dvě? 

▪ do okénka pro výpočet si piš dlouhý příklad 
● 2.10+4.5+3.4+1.0= 
● nezapomeň - násobení je vždy první! 

● Minutovky 33/a,b,c,d 
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https://cz.pinterest.com/pin/75576099985863311/
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JaS: 
● PS 47 

o na stránku vlep pouze obrázky, které jsou na okraji v kroužku 
 
 
Tělesná výchova: 

● Co si dnes zacvičíme? Zkus toto cvičení a zacvič si s dětmi.  
● Pokud na internet nemůžeš, vzpomeň si na naši hru a písničku Námořník. jestli při tom 

polezeš nahoru, tak opatrně! 
 
 
 

           PÁTEK 3. 4. 
Český jazyk: 
● Žlutý 47 

o pozor na výskat (křičet)  vískat (hladit někoho ve vlasech) 
úkol 3 - krátká linka je na slovo, druhá vedle ní na větu, ve které slovo použiješ 

● Písanka s. 20 
o slova hledej na stužce, dej pozor, překrývají se, konec jednoho slova může být i 

začátkem druhého. 
o můžeš si je na stužce tužkou kroužkovat a tak se v tom lépe budeš orientovat 

● Doufám, že nezapomínáš na čtení knížek. Mám radost, že na naší nástěnce opět přečtené 
knihy přibyly. 

o POKUD TI NA NAŠI NÁSTĚNKU NEJDE KNIHA DÁT, NEBO TO NEUMÍŠ, 
POŠLI MI ÚDAJE O NÍ NA EMAIL, POMŮŽU TI. 

 
 
Matematika: 
● Početníček 35 

o kdo nemá Početníček, může si násobení procvičit zde 
▪ samozřejmě, kdo raději procvičuje na počítači, může též, i když Početníček 

má! Nebo je k vyzvednutí ve škole u paní sekretářky po předchozí 
telefonické domluvě od 8-12 hod. 

 
 
Anglický jazyk:  
Anglický jazyk skupina 1 – Mgr. Ilkóová 

● Zopakuj si názvy částí těla s pomocí videa ZDE 
● Zopakuj si výslovnost nových slovíček na téma nábytek (učebnice str. 40) pomocí písničky 

na tomto odkazu či na CD v pracovním sešitě (č. 16 - Feathers on the table) nebo pomocí 
online překladače 

● Pracovní sešit - str. 51/ cv. 2 - doplň křížovku, použij slova v nabídce. 
● ZDE si můžeš vytisknout, vybarvit a popsat obrázky nábytku.  
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https://www.youtube.com/watch?v=gIxsLSJCwmo
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-s-kacatky/priklady1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_06/singalong_unit06song?cc=cz&selLanguage=cs
https://drive.google.com/open?id=1XFegBheGyaUrk2aKqoDdvljRIcB2g5je
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● Můžeš si také do školního sešitu nakreslit obrázky nábytku vlastnoručně. Ke každému 

obrázku napiš příslušné anglické slovíčko. 
 
 

Anglický jazyk skupina 2 – Mgr. Korchová 

● Zopakuj si slovíčka ze 6. lekce, dbej na správnou výslovnost. Podívej se na obrázky do UČ 
str. 40, pusť si znovu písničku.  

● V pracovním sešitě se podívej na stranu 51. V prvním cvičení si prohlédni obrázky. Ke 
každému obrázku říkej nahlas anglické slovíčko. (Vidíš stůl - řekni table, vidíš židli - řekni 
chair, …) 

● V pracovním sešitě na straně 51 vypracuj cvičení 2.  
● Dobrovolný úkol: Pokud chceš, můžeš si ze slovíček vyrobit pexeso. Nastříhej si z papíru 

12 stejně velkých kartiček, na jednu vždy nakresli obrázek, na druhou napiš anglické 
slovíčko. Pexeso mi můžeš vyfotit a poslat na e-mail korchova@zstgm-ck.cz.  

  
 
Tento týden jsi zvládl(a): 
 
Umíš další vyjmenovaná a příbuzná slova po V. 
Vyluštil/a sis několik křížovek. 
Už víš, jak se násobí velká čísla. 
snad sis alespoň trochu zacvičil/a a něco vyrobil/a. 
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