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Týdenní plán třídy 3. A 

třídní učitelka Mgr. Věra Matlachová 

13. 4. – 17. 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 13. 4. 
Velikonoční pondělí 

 

    ÚTERÝ 14. 4. 
 
Český jazyk: 

● Učebnice s. 65  

o Přečti si článek o Větíkovi a všimni si zvýrazněných slov. Všechna mají předponu vy/vý. 
poznáš ji tak, že jde dát od kořene slova pryč nebo u některých vyměnit za jinou.  

o Splň na této straně úkol 4 
▪ podívej se na vláček, mašinka veze předponu vy, zkus si říkat slova, která vzniknou 

po připojení vagónků vagónky si vyber a zkus s nimi vymyslet věty, napiš je do 
sešitu 

▪  
●  Písanka 21 

o Zpracuj horní polovinu stránky 

▪ opiš písmena 
▪ vymysli jména, která na tato písmena začínají 

● nevíš - li, koukni do kalendáře 

 

http://www.google.cz/
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Matematika: 
● Ještě se vrátíme s Eliškou na bowling PS 84/1,2 

o pro kontrolu správnosti řešení máš vyplněný úkol na emailu 

 
Tělesná výchova: 

● Zkusíme si další cvičení na hudbu zde 

 
Hudební výchova:  

● Poslechni si novou písničku, určitě ji znáš  

o poslechni si ji zde 
o zkus si ji zazpívat se jmény svých kamarádů, když s nimi nemůžeš zrovna být 

 
 

 

STŘEDA 15. 4. 
Český jazyk: 

● Učebnice 66 

o Úkol 2 napiš do sešitu slova ze žluté cedulky, kterou nesou skřítci. 

o Pak ke každému z těchto slov vymysli větu.  
▪ Pozor - tato slova nemají předponu vy/vý  

● vidět, viset, vinout (motat), viklat (hýbat něčím), vískat(hladit) 

 
Matematika: 

● PS 84/3 
o pro kontrolu správnosti řešení máš vyplněný úkol na emailu 

 
Anglický jazyk: skupina 1 – Mgr. Ilkóová  
           

Opakování - předložky in, on, under 

● uč. str. 41 - čti a prohlížej si obrázky a říkej, kde všude děti hledají křečka Hammyho (in the cage, 

on the bookcase…). Kdo a kde křečka našel? 

● PS - str. 52/ cv. 1 - očísluj si obrázky a pak do školního sešitu piš věty: 1. Otto is in/on/under 

(vyber)  the …….... nebo 2. Flossy is  in/on/under (vyber) the……..... Použij slovíčka 6. lekce 

(uč. str.40). Jestli chceš, obrázky si vybarvi. 

● PS - str. 53 / cv. 3 - vyber a napiš ke každému obrázku příslušnou větu z nabídky. 

 

Ve středu 15.4. od 10:00 hod. proběhne videokonzultace pro děti a rodiče.  

Sledujte své školní maily, přijde vám na ně nabídka pro připojení. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LfCv7L5eJXs
https://www.youtube.com/watch?v=qyeIi_yNKyU


 

 

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

 
 

 

 
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 

 

      

Anglický jazyk: skupina 2 – Mgr. Korchová 
 

● Předložky IN (v), ON (na), UNDER (pod) 

○ Poslechni si a přečti komiksový příběh v UČ na str. 41. Nahrávku najdeš zde. Pokud ti nejde 

spustit (je nutno povolit Adobe Flash Player), komiks si jen přečti.  

○ Odpověz na tyto otázky: Jaké zvířátko Polly hledá? Kde ho děti hledají?  

○ Z tohoto odkazu si napiš nová slovíčka do slovníčku. 

○ Správnou výslovnost si můžeš natrénovat v této písničce. Můžeš se v ní naučit i nová 
slovíčka - tři zvířátka (opice, ptáček a had). 

 
Pracovní výchova: 

● Je jaro, tak zkus vytvořit jarní obrázek. 

Potřebuješ nůžky, lepidlo a papírová kolečka. 
Kružítko asi nemáš, použij tedy jako šablonku něco, co najdeš doma, třeba skleničku. 

Hotové dílko mi vyfotografuj a pošli, těším se. 
Vzor obrázku najdeš zde 

 
 

 

ČTVRTEK 16. 4. 
Český jazyk: 

● Učebnice 66 
o Úkol 5 napiš do sešitu  

▪ Správné řešení najdeš v emailu 
● Písanka 22 

o dokonči stranu, věty opiš 

 
Matematika: 

● Minutovky úkol 52 - procvičuj si násobení 

 
JaS: 

● Prohlížej si obrázky v učebnici na s. 44 a 45, zkoušej rostliny poznávat 

 
Tělesná výchova: 

● Zkus stejné cvičení, jako v úterý zde 

 

           PÁTEK 17. 4.  
Český jazyk: 

● PS 43 
o správné řešení budeš mít na emailu 

▪ vikýř je okýnko ve střeše, vodní vír - voda se točí 

 
Matematika: 

● Minutovky úkol 52 - procvičuj si násobení 
 

 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/stories_01/story_06?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
https://drive.google.com/open?id=1CyJCf3LD5sP_eR5jNQrFUhXuv4NIL7qu
https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM&t=2s
https://cz.pinterest.com/pin/623537510898050740/
https://www.youtube.com/watch?v=LfCv7L5eJXs
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Anglický jazyk: skupina 1 – Mgr. Ilkóová     
    My house - slovní zásoba 

● připomeň si slovíčka o nábytku a místnostech ZDE 

● otevři si učebnici na str. 42 - najdeš tam text písničky. Jmenuje se  Flossy´s  got a ball. 

Poslechni si ji (najdeš ji na CD vzadu v pracovním sešitě pod číslem 17). 

● zopakuj si názvy místností v domě - bedroom, living room, bathroom, kitchen a pokud je nemáš ve 

slovníčku, napiš si je tam. 

● máš-li možnost, vytiskni si tento pracovní list - opiš názvy místností a vybarvi si obrázky 

● jestli chceš, podívej se na toto VIDEO s dalšími slovíčky 

  

Anglický jazyk: skupina 2 – Mgr. Korchová 
 

● Předložky IN, ON, UNDER 
○ Poslechni si další písničku na předložky in, on a under. V písničce se objevují nová slovíčka: 

 SPIDER = pavouk 

 BY = u (něčeho) 

● Vypracuj v pracovním sešitě stranu 52.  

○ Cvičení 1 - podle následujícího návodu napiš k obrázkům správné číslo a obrázek správně 
vybarvi. 

 
1 The dog is under the table. The table is green. The dog is brown and white. 
2 The cat is on the cupboard. The cupboard is white and the lamp is blue. 

3 The dog is in the cupboard. The cupboard is blue. The dog is brown and white. 

4 The cat is on the bed. The bed is brown and purple. 

5 The cat is on the table. The table is yellow. 

6 The dog is under the bed. The bed is orange. The dog is brown and white. 

 

○ Cvičení 2 - přečti si text ve cvičení a podle něj obrázek vybarvi.  

 
 
    

Tento týden jsi zvládl(a): 
 
Pravopis slov s předponami je těžký, už sis to vyzkoušel/la- 
 
Procvičoval/a sis v matematice opět 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 pro kamarády a  zacvičil domácí rozcvičku.  
 
A třeba se ti povedlo i vytvořit veselý jarní obrázek z koleček. 

 
 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/in-the-flat/home/exercises.html
https://drive.google.com/open?id=1gqpIvt_wkshNIe5lFeHfd0d2_BRsu0c6
https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc
https://www.youtube.com/watch?v=DHb4-CCif7U
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 

Milé děti,  

 

všechny vás moc pozdravujeme a posíláme, co si můžete vyrobit, jen tak pro radost. 

 

1. Veselý květináč - vzory najdete v této příloze 

Vzor 

Šablona květináče 

 

2. Jarní kytičku petrklíč - omalovánka je zde, ale můžete petrklíč obkreslit podle předlohy, 

vybarvit a nalepit na barevný papír 

Vzor 

Šablona petrklíče 

 

3. Rybičku, sovičku, králíčka, kytičku nebo pejska z barevného papíru, návod najdete v tomto 

videu. 

 

 

Když budete chtít, zašlete nám obrázky s vašimi výtvory, nebo jen tak napište. 

 

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.  

 

Mějte se moc pěkně 

Vaše vychovatelky 

 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1HSKhYb-bkhocW_RpKUV8IQm6xkNf5Qvs
https://drive.google.com/open?id=1biQTxJauNRPBC7muiNrn1zUQJyZC_CXn
https://drive.google.com/open?id=1Fp4icOnKujYwB-ID0EueADgGM-4qjvlu
https://drive.google.com/open?id=1hmPzG_Bbfydddsiq5V55Vb8HtLkoAAYH
https://cz.pinterest.com/pin/456552480978305233/?utm_campaign=rdpins&e_t=f578b7fcf1be48539ecc72a479af7018&utm_medium=2004&utm_source=31&utm_content=456552480978305233
https://cz.pinterest.com/pin/456552480978305233/?utm_campaign=rdpins&e_t=f578b7fcf1be48539ecc72a479af7018&utm_medium=2004&utm_source=31&utm_content=456552480978305233

