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

6. 4. – 8. 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 6. 4. 

 
Český jazyk: 

● další vyjmenovaná slova po V - vyžle, povyk, výheň 
● Učebnice 65 

o Přečti si v učebnici příběh a u tučně vytištěných slov zkus přijít na to, k čemu jsou 
příbuzná 

o Úkoly 1, 2, 3 si přečti a zkus doplnit správný pravopis, psát nemusíš 
▪ POZOR - výr - sova /  vír - točí se listí, vítr 
▪                výří - soví(mládě…) / víří se - točí se 

● Žlutý 48/1 - doplň správné i/y a spoj, který šíp doletí ke kterému slovu 
● Písanka s. 21 

o Splň horní polovinu strany, to je -  vypiš ze tvé stužky podstatná jména a slovesa 
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Matematika: 

● Procvičuj si násobení 
o  Minutovky cvičení 34 

▪ správnost řešení si klidně zkontroluj na kalkulačce 
 
 
Anglický jazyk:  
Anglický jazyk skupina 1 – Mgr. Ilkóová 

Opakování slovní zásoby 
● furniture (nábytek) - ZDE si zopakuj výslovnost a ZDE najdeš přiřazovací online cvičení 
● pracovní sešit - str. 54/cv. 2 - popiš místnosti v domě a vybarvi si obrázek (slovíčka sis 

psal/a z tohoto PL). Výslovnost si poslechni třeba na ONLINE PŘEKLADAČI na Googlu. 
 
Nová látka - předložky in, on, under 

●  z tohoto pracovního listu si opiš 3 nová slovíčka do slovníčku (výslovnost si nepiš, ale 
poslechni si ji a nauč se ji s pomocí ONLINE PŘEKLADAČE na Googlu) 

● Pracovní list si vytiskni, vyplň a založ do desek, nebo si řešení úkolu Where´s  the doll? 
(Kde je panenka?) napiš do školního sešitu. 

● PS str. 52/ cv. 2 - přečti a vybarvi si obrázek podle textu (hamster = křeček) 
 

  Ve středu 8.4. od 10:00 hod. proběhne videokonzultace pro děti a rodiče. Informace 
o konání a nabídka pro připojení jsou v kalendáři na stránkách školy. Bližší instrukce 
zašlu na školní maily dětí v pátek 3. 4. 

 

Anglický jazyk skupina 2 – Mgr. Korchová 

● Zopakuj si slovíčka 6. lekce.  
○ Přihlas se na svůj e-mail, poté klikni zde a pokus se vyluštit osmisměrku. Pracovní 

list nemusíš tisknout, jen ho otevři, prohlížej si písmenka a pokus se najít anglická 
slovíčka k obrázkům pod tabulkou. Pokud slovíčko najdeš, zapiš ho do sešitu.  

○ Vypracuj úkoly z tohoto pracovního listu. Pracovní list nemusíš tisknout, do 
školního sešitu zapiš číslo úkolu + správnou odpověď. Vypracované úkoly v sešitě 
vyfoť mobilem a pošli je na e-mail korchova@zstgm-ck.cz  

 
  
JaS: 
 

● Učebnice 42 - 43 
o Prohlížej si dvoustranu v učebnici a hraj si, jako to děláme ve škole. Schovávej 

čísla, schovávej názvy a uč se poznávat rostliny, se kterými se v létě můžeme 
setkat na zahradě. Můžeš do této hry zapojit i  někoho doma a dávat si hádanky 
navzájem 
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https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_06/picturedictionary_06_01?cc=cz&selLanguage=cs
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/in-the-flat/home/exercises.html
https://drive.google.com/open?id=1DB70poh5qn-APvVvLAPyqp6Limcw5SKj
https://drive.google.com/open?id=1hKSHZYjrt1A_Wc5TteD38K4ye31xwTaN
https://drive.google.com/open?id=12gcXILxebiEDTu06ldJKtTpSkcGdUveP
https://drive.google.com/open?id=1lVP3DWbrQnCYZCCUNdNe_BN5LzSMaSyj
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
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ÚTERÝ 7. 4. 
 
Český jazyk: 

● Učebnice s. 65  
o Stále si procvičuj vyjmenovaná slova po V zpaměti. 
o Splň v učebnici úkol 4, doplň a řekni si vše ústně 

● Žlutý 48/2 - (správné řešení si můžeš zkontrolovat zezadu žlutého na s.11), dolňuješ 
pouze slabiky vy/vý - vi/ví 

●  Písanka 21 
o Dokonči stranu 21 - vymýšlej si věty tázací a rozkazovací se slovy ze stužky.  

V jedné větě můžeš použít i více těchto slov 
 
Matematika: 

● Procvičuj si násobení 
o Minutovky cvičení 49, Blesci mohou zkusit 50 

▪ správnost řešení si klidně zkontroluj na kalkulačce 
 
 
Tělesná výchova: 
 

● Pamatuješ si na hru Dostihy? 
o Připomenu 

▪ koně vyběhnou, dupej a plácej rukama do stehen 
▪ jedou kolem tribuny a sedí tam dámy (ááá), páni(zahučí), děti(jééé, 

koníček) 
▪ jedou přes překážky(skoč), dvojité, trojité - skoč 2 krát, 3 krát 
▪ jedou přes most (boucháš si do hrudníku) 
▪ jedou listím (šustíš o sebe dlaněmi) 
▪ jedou přes vodní příkop (skoč, drž si nos a udělej dřep) 
▪ zatáčka vlevo a vpravo - nakláníš se na jednu nebo druhou nohu 
▪ dál si můžeš sám vymýšlet, co chceš 

 
 
Hudební výchova:  

● Poslechni si novou písničku  
o Možná ji znáš, zjistíš to zde 
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STŘEDA 8. 4. 

Český jazyk: 
● Učebnice 65 

o Úkol 5 napiš do sešitu podle zadání 
● Žlutý 48/3 - obrázek vydry a výra máš v listu k vyjmenovaným slovům, můžeš se podívat 

na tvém emailu  
 
Matematika: 

● Procvičuj si násobení 
o Minutovky cvičení 51 

 
▪ správnost řešení si klidně zkontroluj na kalkulačce 

 
Anglický jazyk:  
Anglický jazyk skupina 1 – Mgr. Ilkóová  
 

Velikonoce - Easter  
● Jak slavíš Velikonoce Ty se svou rodinou? ZDE se podívej, jaké zvyky se dodržují o těchto 

svátcích v Anglii. Jsou některé stejné jako ty naše? 
 

          Přeji Vám krásné Velikonoce a pokud byste se chtěli zabavit jinak než barvením vajíček,  
zkuste tato cvičení: 

 
● Toys (hračky) - procvičování najdeš  ZDE , zde najdeš 2 online úkoly a pracovní list na 

téma hračky najdeš ZDE (můžeš si ho vyplnit a vybarvit) 
● At the park (v parku) - procvičování, přiřazování, šibenice ZDE 
● At the shop (v obchodě) - procvičování, přiřazování, šibenice ZDE 

 
Anglický jazyk skupina 2 – Mgr. Korchová 

● Velikonoční hodina 
○ Zde se dozvíš, jak se slaví Velikonoce v Anglii. Prohlédni si obrázky a přečti si texty. 

Poté se podívej na video, jak vypadá velikonoční soutěž pro děti v Americe.  
○ Podle anglického návodu se pokus vytvořit velikonoční přáníčko.  

Prohlédni si tyto návody a jeden z nich si vyber. 
Návod 1  
Návod 2 
Návod 3 
Návod 4 - vystřihovánka v pracovním sešitě na str. 91-92 

Hotové přáníčko vyfoť a pošli na e-mail korchova@zstgm-ck.cz  
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https://www.youtube.com/watch?v=onFF6NVwEeU
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/toys
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/czechexercises/lekce3?cc=cz&selLanguage=cs
https://drive.google.com/open?id=1hFJ5X7Yt907XMipWle30NQf_Ee2xW-DS
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/at-the-park
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/at-the-shop
https://drive.google.com/open?id=1PIJ_jBxQ-coMctZjIDwx9gApF5yHSbRm
https://www.youtube.com/watch?v=0VvLjboPUrY
https://drive.google.com/open?id=1EJBqcctQulCBvL6gXk1zf09zmkogwMCt
https://www.youtube.com/watch?v=YKQUjagetT8
https://www.youtube.com/watch?v=c7ec3FnsGuE
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
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Pracovní výchova: 

● Blíží se Velikonoce, zkus si tohoto zajíčka, na kterého opravdu žádný složitý materiál 
nepotřebuješ. Můžeš použít jakýkoli čtverec látky.Koukni se na návod zde 

● Nebo zkus zajíčka z ponožky, tu má doma určitě každý, koukni se na návod zde 
 
 
 

ČTVRTEK 9. 4. 
Český jazyk: 
UŽÍVEJ SI VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY I VELIKONOČNÍ SVÁTKY! 
NEZAPOMÍNEJ ČÍST KNÍŽKY! 
 
Matematika: 
 
 
 
JaS: 

●  
 
 
Tělesná výchova: 

●  
 
 
 

           PÁTEK 10. 4.  
Český jazyk: 
 
 
Matematika: 
 
 
Anglický jazyk: Velikonoční prázdniny 
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Tento týden jsi zvládl(a): 
 
 
Další vyjmenovaná a příbuzná slova po V. Jestlipak už je umíš zpaměti 
vyjmenovat? 
 
Procvičoval/a sis v matematice násobení velkých čísel. Pokud se ti to nedařilo, 
popros někoho doma, ať ti dává další příklady, je hodně důležité to dobře 
umět, půjde ti pak lépe i dělení. 
 
Kdo chtěl, zazpíval si písničku, zajel koňské dostihy a zkusil si úplně 
jednoduché velikonoční vyrábění. Ale věřím tomu, že šikulky si na Velikonoce 
udělají výrobků více a sami. 
 
 
ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 
Milé děti,  
 

protože se blíží Velikonoce, zasíláme vám pár námětů k tvoření. Můžete si vyrobit: 
 
1. Batikovaná vajíčka – návod najdete v této příloze  
 
2. Píšťalku z vrbového proutku – popis pracovního postupu zde 

 
3. Pomlázku - návod najdete zde 
 
4. Kohoutek, zajíček – z ruličky od toaletního papíru a z barevného papíru si můžeš vyrobit 
tohoto kohoutka nebo zajíčka video zde. 
 
5. Slepička – z barevného papíru si můžeš vyrobit slepičku s kuřátky, návod je v tomto videu. 
 
 

Pokud se budete chtít s některými výrobky pochlubit, zašlete nám jejich fotografie na naše 
emailové adresy: 

 
Tady jsou naše emailové adresy: 

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

nemeckova@zstgm-ck.cz 

 
                                             Přejeme vám krásné velikonoční svátky!!! 

Vaše vychovatelky 
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https://drive.google.com/open?id=1CwAGWO8qDvq28Qa6i4itgqcbXPaUNvKe
https://drive.google.com/open?id=1mKzHuXnuOWJWHGZzN9MhELQ1awr5-OQh
https://drive.google.com/open?id=1dcfPlRp_WgQ5FikHWTuwepqMXuuNejIu
https://cz.pinterest.com/pin/645985140287499550/
https://cz.pinterest.com/pin/501588477249463407/
https://cz.pinterest.com/pin/611574824377670749/
mailto:nemeckova@zstgm-ck.cz

