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Týdenní plán třídy 3. A 

třídní učitelka Mgr. Věra Matlachová 

27. 4. – 1. 5. 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 

 
 
 

 
Milé děti, 

mám velikou radost, že tak pěkně a pečlivě doma pracujete a že mi svou práci i výtvory posíláte. 

Už je mi po vás moc smutno, proto bychom si mohli tento týden zkusit první videokonferenci, sledujte svůj 
email, dostanete k tomu včas zprávu. Potřebovat budete internet na počítači nebo wifi na mobilu (aplikace 

Meet). Snad se nám spojení podaří.  Pak už si spolu budeme řešit, co vám nejde a s čím potřebujete 
poradit. 

Už se na vás moc těším a přeji hodně sil a chuti do další práce. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

http://www.google.cz/


 

 

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 

 

     

PONDĚLÍ 27. 4. 
Český jazyk: 

● Žlutý 50/ 1 
o VZPOMEŇ SI: 

▪ bidlo = tyč, lysá=holá, mi= mně, pyl= žlutý prášek, síra= chemická látka,  
visel= byl pověšený 

▪ Myšičkové úkoly, nezapomeň si je vybarvovat podle toho, jak se ti práce dařila 

 

Matematika: 
● Učebnice 67 

o Násobit velká čísla už umíš, teď začíná jejich dělení. Neboj se, nic těžkého to není. Podívej 

se do učebnice, přečti si příběh, který tam je, abys věděl/a, co budeš vlastně počítat a 

prohlédni si pořádně barevné příklady, jak se dělí 
▪ 60 : 3 =  20  - vydělím nejprve desítky (6:3=2) a pak jednotky (0:3=0) 

▪ 60 : 5 = 12  - dělím pěti, proto v čísle najdu násobek 5, tj. 50, rozložím číslo tedy 
na 50 a 10  

50 : 5 = 10 

10 : 5 = 2          10 + 2 = 12 
● Minutovky 57 

o Teď si to vyzkoušej s rozkladem v minutovkách. Vždy je důležité, jakým číslem dělíš, v jaké 
násobilce se tedy pohybuješ. Na email pošlu správné řešení tohoto úkolu 

  

 
 

Anglický jazyk:  
Anglický jazyk skupina 1 – Mgr. Ilkóová 

Opakování - čísla 0 - 20    

● Na tomto odkazu si zopakuj čísla. Klikni na start, počkej na hlas, který ti řekne číslo a ty na něj 

klikni. Pokud se spleteš, zkus to znovu tím, že klikneš na megafonek.                        
● Na tomto odkazu si vyzkoušej i další cvičení na čísla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Nová slovíčka - Zvířata (Animals) 

● do malého červeného sešitu na slovíčka si zapiš tato nová: 

Povinná:   Dobrovolná: 

cat - kočka   turkey - krocan                        pig - prase 

dog - pes   sheep -   ovce   mouse - myš    

horse - kůň   cow - kráva   hen - slepice 

rabbit - králík   donkey - osel   duck - kachna 

hamster - křeček  goat - koza   cock - kohout 

fish - ryba   goose - husa   budgie - andulka 

● Písnička1 a písnička2 ti pomohou naučit se výslovnost nových slovíček 

● Můžeš využít i ONLINE PŘEKLADAČ na Google (do 1. okénka překladače napiš anglický výraz a 

klikni na megafonek, ozve se ti výslovnost) 

        V pondělí a ve středu proběhne od 10:00 hod. videokonzultace. Sledujte své školní maily. 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/numbers/phone/exercises.html
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/numbers-1
https://www.youtube.com/watch?v=hewioIU4a64
https://www.youtube.com/watch?v=D_sdGxUxz_4
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=online+p%C5%99eklada%C4%8D+v%C4%9Bt
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Anglický jazyk skupina 2 – Mgr. Korchová 

Popis domu - opakování 

● Zopakuj si místnosti v domě a nábytek. V tomto online cvičení přiřaď slova ke správným obrázkům.  

● Zde si můžeš zahrát šibenici. Hádej místnosti v domě nebo nábytek. Klikej na jednotlivá písmenka. 

Po uhodnutí slova klikni na tlačítko ZNOVU, objeví se nová hádanka s jiným slovíčkem. 

● V tomto pracovním listu si zopakuj předložky místa. Pokud si nemůžeš list vytisknout, překresli si 

alespoň 5 obrázků do sešitu a vyber k nim vhodnou předložku.  

 

Colin in Computerland - porozumění příběhu 

● Přečti si komiksový příběh v UČ na straně 46. V pracovním sešitě poté vypracuj stranu 58. V prvním 

cvičení vyber obrázky, které se shodují s komiksovým příběhem, ve druhém cvičení odpověz na 

otázky. 

 

JaS: 
● Učebnice 50, 51 

o Nakresli si do sešitu obrázek rajčete podle učebnice na s. 50 nahoře a k němu šipkami 

připoj názvy částí, jako je to v učebnici 

o Nakresli si do sešitu obrázek stromu  a keře podle učebnice na s. 51 nahoře a k nim 
šipkami připoj názvy částí, jako je to v učebnici 

▪ Můžeš si na papír nakreslit jiné rostliny, které znáš tak, aby měly opravdu všechny 
části, které mají mít 

o Přečti si dnes to nejdůležitější o kořenech, stoncích a listech rostlin v učebnici na stranách 

50 a 51. Nejdůležitější, co si máš zapamatovat, je v zeleném rámečku u otázky  9.,10. a 11. 
 

 

   ÚTERÝ 28. 4. 
Český jazyk: 

● Žlutý 50/2,3 

o Správné řešení si zkontroluj zezadu žlutého na s. 11 a 12 

 
Matematika: 

● Učebnice 67/4 do sešitu   

o Aleš a Ivoš si do tabulek psali, jak si slovíčka dělili do dní. Piš si podle nich do sešitu 

příklady do dvou sloupečků, dělej si k nim rozklad a zkus si je vypočítat. Řešení pošlu na 
email. 

 
Tělesná výchova: 

● Nechtěl by si s tebou zacvičit i někdo dospělý?  

o Podívejte se zde 

 
Hudební výchova:  

● Znáš nějaké hudební nástroje? 
o STRUNNÉ - hraje se na struny 

▪ housle, viola, violoncello, kontrabas - hrajeme na ně smyčcem 
▪ kytara - drnkáme na ní prsty 

▪ klavír - paličky bouchají na struny 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/in-the-flat/home/exercises.html
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/in-the-flat/hangman/flat.html
https://drive.google.com/open?id=1CXuHY0ya7mkMZjCjaCWUBnZcrbeOGW5e
https://www.youtube.com/watch?v=AqhVcKWxTvc
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o DECHOVÉ - dýchá se do nich 
▪ flétna - dřevěné 

▪ trubka, lesní roh, pozoun, tuba - plechové (žesťové) 

o BICÍ - bouchá se do nich 
▪ buben, činely  

● Zkus je poznat podle zvuku v tomto kvízu  
o nejdřív si poslechni zvuk, hádej a pak si počkej na správnou odpověď 

● Existují i neznámé, zvláštní  hudební nástroje, podívej se na ně zde 

 
 

STŘEDA 29. 4. 
Český jazyk: 

● Žlutý 51 

o Až doplníš pravopis, můžeš si obrázek vybarvit, jak chceš. Správné řešení opět najdeš 

vzadu. 
● Nejtěžší je pravopis předpon, jestli si chceš ještě procvičovat, najdeš úkoly zde 

 
Matematika: 

● Minutovky 55 

o Zkus si ještě jednou s rozkladem 
o Blesci, komu se bude dařit, zkuste si už bez rozkladu v minutovkách úkol 56. 

Příklady jsou napsány pod sebou do tabulky, výsledné číslo bude úplně dole. Na kontrolu 
klidně použij kalkulačku. Výsledky jsou na emailu. 

 
 
Anglický jazyk:  
Anglický jazyk skupina 1 – Mgr. Ilkóová  
 
Opakování slovní zásoby - Animals 

● podívej se znovu: Písnička1 a písnička2 ti pomohou zopakovat si výslovnost nových slovíček 

● na tomto odkazu si ověř svou znalost nových slovíček (přiřaď k obrázku název) 

● na tomto odkazu si procvič pravopis nových slovíček  

● zde najdeš pexeso - pokud máš možnost, vytiskni si ho, rozstřihej na kartičky a trénuj slovíčka :-) 

● chceš si zahrát hry?  ZDE je najdeš. 

 

 Opakování - sloveso have got 

● PS - str. 59/ cv. 1 - na tomto odkazu klikni na Úkol 2, pusť si zvuk, poslouchej a piš Ѵ 

nebo X podle toho, které zvíře Jay, Maddie, George a Sophie mají a které ne (rozlišuj I have got   

a I haven´t  got). 

● PS - str. 59/ cv. 2 - na obrázcích jsou 4 zvířátka. Napiš, zda je máš (př: I have got a dog), nebo 

nemáš (př: I haven´t  got a hamster.) 

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=njVZ9bdmUT4
https://www.youtube.com/watch?v=3qX3MsuGHUo
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&topic=06.+Slova+po+V+-+p%C5%99edpony+%28v%C3%BDrazy%29#selid
https://www.youtube.com/watch?v=hewioIU4a64
https://www.youtube.com/watch?v=D_sdGxUxz_4
https://drive.google.com/open?id=1CYKZfoXToNE1O0gT3-lJl3CBPAuhDR9u
https://drive.google.com/open?id=1hvJfROyxZmmn89M0YdyKrFRwUk2x7wMy
https://drive.google.com/file/d/1Kjnb6yucYQgBUjTq-l0Pv8GXLM2zieaC/view?usp=sharing
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/czechexercises/lekce6?cc=cz&selLanguage=cs
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Anglický jazyk skupina 2 – Mgr. Korchová 
 

Zvířata 

● Přečti si text a poslechni si písničku, ve které se naučíš nová zvířátka. Podle písničky se pokus 

zvířátka správně vyslovit.   

● Názvy zvířat si vypiš do slovníčku.  

● Zde si zopakuj sloveso HAVE GOT a do sešitu napiš odpovědi na otázky. 

● V prac. sešitě na str. 59 vypracuj cvičení podle tohoto zadání.  

 Cv. 1 - podle vět zapisuj X nebo √ 

Jay - I have got a dog. I haven´t got a fish. 

Maddie - I have got a ponny. I haven´t got a rabbit. 

George - I have got a cat. I haven´t got a hamster. 

Sophie - I have got a fish. I haven´t got a rabbit. 

Cv. 2 - dopiš věty o sobě podle pravdy 

● Vypracovaná cvičení vyfoť a pošli na korchova@zstgm-ck.cz.  

 

 
Výtvarná výchova: 

● Vyrob si svůj hudební nástroj z věcí, které jistě doma najdeš 
o banjo -  potřebuješ víčko od zavařovací sklenice, tenké gumičky a malé dřívko nebo tvrdý 

papír.  
▪ gumičky navleč na víčko a zezadu přichyť třeba izolepou, napamluj dřívko nebo 

čtvrtku a přichyť zespodu a můžeš drnkat. Podívej se, jak může vypadat 

o nebo třeba kastaněty, dvě víčka od piva a kus kartonu ti třeba někdo doma najde, koukni 
se na obrázek  

o z víček od piva a větvičky by šla tamburínka, koukni se, jak snadno. ale tady budeš 
potřebovat pomoc taťky nebo mamky, aby ti udělali do víček dírky, sám/a to rozhodně 

nezkoušej. Koukni na obrázek zde  

o třeba se ti podaří z něčeho, co máte doma, vyrobit jiný hudební nástroj. Pokud ano, 
vyfotografuj ho, těším se na tvé výtvory 

 

ČTVRTEK 30. 4. 
Český jazyk: 

● Písanka s. 24 
o Najdi v mřížce jména 7 dětí a 1 pejska, vypiš je na řádky. Nezapomeň na to, že se jména 

píší s velkým písmenem 

o Na dolní polovinu stránky máš psát věty s těmito jmény. Stačí, když napíšeš tři věty, nebo 

můžeš do jedné použít více jmen z tabulky. 
 

 
Matematika: 

● Početníček 36/1  

o Pozor! Rozklady už v příkladech nejsou, potřebuješ - li je, klidně si dopiš. Správné řešení 
najdeš v emailu. 

▪ můžeš si procvičovat i zde 

 

 

https://drive.google.com/open?id=17deyOk2moQQygaqlbExIK5n6t5U9mBy4
https://drive.google.com/open?id=1JcCMQikUOmQiZ_mcAhhqcHr-GedhM5v3
https://drive.google.com/open?id=1AH-uLpLfcEREblR0aBbbxHvghc5D6PwK
https://drive.google.com/open?id=1Ia9oCOME2kK_YZnC8PBzg3HwMYqYGRJ9
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
https://cz.pinterest.com/pin/20055160817659285/
https://cz.pinterest.com/pin/266345765442316946/
https://cz.pinterest.com/pin/445926800603649421/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=45.+D%C4%9Blen%C3%AD+mimo+rozsah+mal%C3%A9+n%C3%A1sobilky#selid
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JaS: 

● UČ 52, 53 

o Dnes si přečti o květech a plodech na těchto dvou stranách v učebnici 
● PS s. 49, 50 

o Zkus si vypracovat všechny úkoly, které budeš na těchto dvou stranách o rostlinách vědět, 

správné řešení najdeš v emailu. Jsou tam i úkoly na kreslení, jestli se ti kreslit nechce, plnit 
je nemusíš. 

 

 
Tělesná výchova: 

● Ještě jedno cvičení s rozcvičkou i hrami, zkus to také, najdeš ho zde 

 

 
Tento týden jsi zvládl(a): 

 

Procvičil/a sis vyjmenovaná slova po V. Snad jsou tvé myšičky celé vybarvené na znamení 
toho, že vše zvládáš bez větších potíží. 

 

Zkusil/a sis další dělení velkých čísel, klidně k němu ještě používej a piš rozklad. 

 
 
 
Učil/a ses poznávat , jaké části mají kvetoucí rostliny a k čemu jim slouží. 

 
Dozvěděl/a ses zajímavosti o hudebních nástrojích a třeba máš nějaký z domácího materiálu  i 

vyrobený. 

 
Děkuji za celou třídu těm, kdo doma čtou knížky a přispívají tak na naši nástěnku. 

 
 

Vaše paní učitelka.           

 
 

PÁTEK 1. 5. 
 

STÁTNÍ SVÁTEK 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uQ5F-Nheg8Y
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 

 
Milé děti,  

 

tento týden jsme pro vás připravily další nápady k tvoření a činnosti. 
 

 
Můžete si vyrobit: 

 
1. Koťátko z papíru – návod najdete v této příloze  

 

2. Zvířátka z vlny – popis pracovního postupu si můžete prohlédnout zde  
 

3. Květinový obrázek - předlohu, podle které můžete obrázek vytvořit, najdete zde 
 

4. Papírového motýlka - návod na výrobu motýlka si můžete prohlédnout v tomto videu 

 
5. Koníci omalovánka - vzory koníků zde a v této příloze 

 
 

 
nebo si s rodiči zahrát tyto hry: 

 

1. Skákačka – návod, jak si hru zahrát, najdete zde 
 

2. Kroky - návod v této příloze  
 

 

 
       Fotografie vašich výrobků nám můžete 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 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1ad1v9GYD6LOJxWPvLQN57R06YSKgkHuZ
https://drive.google.com/open?id=1u3gglPH-7XovWQ5Q-alZqczo7UhqUgan
https://drive.google.com/open?id=1ysoCvwGodR46ucTeX-uBDwFKyPERG80v
https://cz.pinterest.com/pin/771593348647931519/?e_t=9e622472919342169c63f5f1a5215a5e&utm_source=31&utm_medium=2004&utm_campaign=rdpins&utm_content=771593348647931519
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