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Týdenní plán třídy 3. A 

třídní učitelka Mgr. Věra Matlachová 

4. 5. – 8. 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 

 
PONDĚLÍ 4. 5. 

 

Český jazyk: 
● Učebnice s. 70 

o Nauč se vyjmenovaná slova po Z 
▪ Není to nic těžkého, jsou jen čtyři 
▪ Pokud budeš chtít obrázky do sešitu na vyjmenovaná slova a můžeš tisknout, 

najdeš je ve svém emailu a to i pro vyjmenovaná slova po V. Pokud tisknout 
nemůžeš, nic se neděje, když to v sešitu mít nebudeš, dám ti vše pak ve škole na 
doplnění 

▪ Do sešitu splň úkol 4 a napiš mi, nebo vyfoť, kolik slov jsi našel/našla 
● Žlutý 52 

 

 
Matematika: 

● Početníček 36/2, 3 
● Pokud si chceš procvičovat dělení na počítači, můžeš to udělat zde 

 

 
 
 

http://www.google.cz/
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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Anglický jazyk:  

Anglický jazyk skupina 1 – Mgr. Ilkóová 

Opakování slovní zásoby  -  At school. Colours. Toys. 
● na tomto odkazu najdeš procvičování, šibenici - školní pomůcky, barvy.                                       
● ZDE je procvičování hraček.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Předložky in, on, under 

● Učebnice str. 43 – podle obrázku dětského pokoje dokonči věty a napiš je do školního sešitu:         

Př:  The robot is on the chair.                                                                                                                 

The car is ……………………………………………………………………………                                                                     

The doll is  …………………………………………………………………………..                                                                   

The book is …………………………………………………………………………..                                                                  

The ball is …………………………………………………………………………….                                                            

The skateboard is ……………………………………………………………………                                                           

The ruler is ……………………………………………………………………………                                                              

The boat is …………………………………………………………………………….                                                        

The dinosaur is ……………………………………………………………………… 

Opakování - Animals    

● Zopakuj si nová slovíčka - zde najdeš pexeso, tady je Písnička1 a písnička2 - pomohou ti zopakovat 

si výslovnost  

● Na tomto odkazu najdeš pracovní list, ve kterém přiřazuj názvy zvířat k obrázkům. Do kruhu napiš 

číslo a před název zvířete napiš neurčitý člen a/an (např.: 13 - a horse). Pokud si nemůžeš 

pracovní list vytisknout, napiš cvičení do školního sešitu.                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

 

Anglický jazyk skupina 2 – Mgr. Korchová 

Nábytek, zvířata - opakování lekce 6 

● Zopakuj si slovíčka - nábytek. Prohlédni si tento pracovní list a správné odpovědi vypiš do sešitu.  

● Zopakuj si anglické názvy zvířat a vypracuj toto cvičení. Podle zadání nakresli do sešitu obrázek.  

● V PS vypracuj tato opakovací cvičení: 

 str. 61 - všechna cvičení 

str. 98/cv. 1 - podle pokynů vybarvi a dokresli obrázek 

 

 

JaS: 
● Učebnice 52, 53 

o Přečti si o květech a plodech, hlavně otázku a odpověď č. 12 a 13 v zeleném rámečku.    
● Učebnice 54, 55 

o Uč se podle obrázku poznávat rostliny a živočichy, žijící na louce. Pokud chodíš do přírody 
na procházky, třeba něco z toho uvidíš a budeš umět i pojmenovat. 

 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/at-school
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/toys
https://drive.google.com/file/d/1Kjnb6yucYQgBUjTq-l0Pv8GXLM2zieaC/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=hewioIU4a64
https://www.youtube.com/watch?v=D_sdGxUxz_4
https://drive.google.com/open?id=1vIHEMJ236pa_kXAOKXv04RAdRXXtzCi0
https://drive.google.com/open?id=1X3gak3xe2HET3MKIMxQeP1numf05hRtX
https://drive.google.com/open?id=1zl6p-gF5t0JdWpKvHO0-oHR1xtOJZoT2
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ÚTERÝ 5. 5. 
Český jazyk: 

● Žlutý 53 

o Pozor na slova BRZY (vyjmenované slovo) BRZIČKO (přípona ičko je s měkkým) 

 
Matematika: 

● PS 85/1, 2 
o Vypočítej si stavbu z kostek. Dej pozor, příklady uprostřed vytvoříš tak, že v kostičkách 

vlevo je dělenec(první číslo), uprostřed dělitel(čím dělíme) a vpravo napíšeš podíl(výsledek) 
▪  - správné řešení najdeš ve svém emailu 

o Nakonec si podle návodu ve druhém úkolu obrázek vybarvi  

 
Tělesná výchova: 

● Ještě si trénuješ doma? Určitě je možné si vytvořit doma nebo venku překážkovou dráhu, jako je to  
zde, zkus to také. 

 

Hudební výchova:  
● Dnes si zkus dát hádanky na písničky z pohádek. nejprve si poslechni, hádej, můžeš si video i chvíli 

zastavit a pak si pust správnou odpověď. 
● Najdeš je zde 

 

STŘEDA 6. 5. 
Český jazyk: 

● Žlutý 54 
o Pozor na slova NAZÝVAT (jmenovat se, vyjm.sl.)  ZÍVAT (zívá, je nevyspalý) 

 
Matematika: 

● PS 85/3 - správné řešení najdeš ve svém emailu 
● PS 86/4 - správné řešení najdeš ve svém emailu 
● Zbytek úkolů na straně 86 je dobrovolných pro Blesky 

o pozor u úkolu 5, nezapomeň, že se vždy musí nejprve odstranit závorka (rozbalit batůžek) 
▪ správná řešení opět najdeš v emailu 

 

Anglický jazyk:  
Anglický jazyk skupina 1 – Mgr. Ilkóová  
 Shrnutí - Unit 6 

● PS - str. 61 - vypracuj cvičení, ohodnoť svoje pokroky v učení 

● na tomto odkazu si vytiskni a vyplň pracovní list a vlož si ho do desek.  Pokud nemůžeš tisknout, 

napiš řešení jednotlivých cvičení do školního sešitu.  

● Svou práci vyfoť a pošli mi ji na mail ilkoova@zstgm-ck.cz 

 

Colin in Computerland - pro zájemce 

● uč. str. 46 - přečti a pokus se přeložit další část příběhu Colina a vypracuj v PS - str.58/ cv. 1 - 

vyber správné obrázky, které jsi četl/a v příběhu.  

● Jestli chceš, projdi a připomeň si všechny dosavadní části Colinova příběhu (uč. str. 14, 22, 30, 38) 

https://www.youtube.com/watch?v=HFywPkr5xFA&list=PLr0RettjY3g1QaLQ7sQm883MBEMAmR3sG
https://www.youtube.com/watch?v=xGU5k2-Tgu
https://drive.google.com/open?id=1D0yajxkkbug7A9CnINs9xgUCBWwIpbLA
mailto:ilkoova@zstgm-ck.cz
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Anglický jazyk skupina 2 – Mgr. Korchová 

Lekce 7 - lidé  

● V učebnici na str. 48 si prohlédni obrázky. Jsou tam lidé, kteří čekají na autobusové zastávce. O 

tom se zpívá i v písničce, kterou si můžeš poslechnout na CD v pracovním sešitě - nahrávka č. 19. 

● Zde si poslechni a nahlas zopakuj správnou výslovnost slovíček. Stačí kliknout na jednotlivé 

obrázky.  

● Tato slovíčka si vypiš do slovníčku. Začínáme novou lekci, nezapomeň si na stránku napsat velkou 

sedmičku.  

● V PS vypracuj str. 62/cv.1 - očísluj obrázky podle tohoto zadání: 

    1 a woman and a dog 

    2 a boy and a dog 

    3 a boy and a girl 

    4 a woman and a baby 

    5 a girl and a baby 

    6 a boy and a man 

● V PS vypracuj str. 62/cv. 2.  

● Vypracované úkoly vyfoť a pošli na korchova@zstgm-ck.cz.  
 

 

Výtvarná výchova: 
● V JaS jste si přečetli o zvířatech. Zkusíme tedy květnová tvoření věnovat jim. 

o jako první si zkus z ruliček od toaletního papíru a papírových proužků vyrobit pohyblivé 
zvířecí hnízdečko. podívej se zde. Hlavičky samozřejmě můžeš mít, jaké chceš. 

 

ČTVRTEK 7. 5. 
Český jazyk: 

● Uč. 71 

o úkoly 1, 4, 5, nic nepiš, jen si říkej a doplňuj 
● PS 44 

o dávej si při doplňování pozor na brzičko a zívá 

▪ správné řešení najdeš ve svém emailu 

 
Matematika: 

● Minutovky 58  
o Pozor! Násobení a dělení dohromady! 

 

JaS: 
● UČ 56. 57 

o Přečti si, jaké společné znaky mají živočichové, už jsme si o tom povídali, tak si připomeň 
● PS 51 

o zkus splnit úkoly v PS, správné řešení máš ve svém emailu 

 

 
Tělesná výchova: 

● Rozhýbej se při rozcvičce s písničkou zde 

 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_07/picturedictionary_07_01?cc=cz&selLanguage=cs
https://drive.google.com/open?id=1sNPqWycFUEluwoxv5c9re5RQ2nLTS6zo
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
https://cz.pinterest.com/pin/492722015455024175/
https://www.youtube.com/watch?v=Wo_LgAFages
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PÁTEK 8. 5. 
STÁTNÍ SVÁTEK 

 

 
 

 

Tento týden jsi zvládl(a): 
 

Procvičil/a sis poslední tři vyjmenovaná slova po V. Byla záludná, jestli ti 
nešla, zkus se na úkoly juknout znovu. 
 

Zkusil/a sis první dělení velkých čísel, doufám, že ti to nečinilo větší obtíže. 
 
A co nějaká matematická hádanka, určitě se někomu podařilo ji vyřešit. 

 
Učil/a se s poznávat polní plodiny, které jsou pro člověka velmi důležité. 
 

Někdo možná přetvořil číslice v krásný obrázek. 
 
Přeji mnoho sil do další práce. 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 
 
Milé děti,  
 

vaše maminky budou mít brzy svátek (10. května - Svátek matek), tak je můžete potěšit některým z 
těchto nápadů: 
 
1. Srdíčko k dotvoření  – můžete vymalovat, libovolně ozdobit, vystřihnout z barevného papíru nebo do 
něj napsat básničku, předloha je v této příloze  
 
2. Květinový obrázek – k vytvoření takového obrázku můžeš použít třeba fazole, hrách, kukuřici, 

zrnkovou kávu nebo i nějaké těstoviny a podle své fantazie poskládat a nalepit do tvaru kytiček, inspiraci 
najdeš zde  
 
3. Papírového motýlka - návod na výrobu motýlka si můžete prohlédnout v tomto videu 
______________________________________________________________________ 
 
Filipojakubská noc - 30. 4.  

 
Milé děti, 
 
kdybyste chtěly, můžete se vyfotit jako čarodějnice, nebo poslat vaše výrobky a výtvory, náměty najdete 
pod tímto textem. Pokud někdo z Vás postaví s rodiči májku, pošlete též. Budeme se moc těšit a společně si 
fotografie prohlédneme na webu školy.  
 

Povídání o Filipojakubské noci najdete v této příloze a zaklínadlo zde 
 
Čarodějnické tvoření: 
 
1. Čarodějnice omalovánka - zde , tady a také zde 
 
2. Čarodějnice k dotvoření  - předlohu najdete v této příloze a tady 
 
3. Čarodějnický obrázek - namaluj čarodějnický obrázek podle vlastní fantazie nebo obdobný jako v 
této příloze 
 
 
       Fotografie vašich výrobků nám můžete zasílat na naše emailové adresy, budeme se moc těšit. 
 

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=1Kboz5CMgwPXnAPeHlHjnsIRvT3_r7VIT
https://cz.pinterest.com/pin/39125090500857855/?e_t=938e15f156b24ed2b3712da3bd916111&utm_source=31&utm_medium=2004&utm_campaign=rtpinrecs&utm_content=39125090500857855
https://cz.pinterest.com/pin/771593348647931519/?e_t=9e622472919342169c63f5f1a5215a5e&utm_source=31&utm_medium=2004&utm_campaign=rdpins&utm_content=771593348647931519
https://drive.google.com/open?id=1U6A1RZZhPpfTBvZp7yEeQrmJ1-C_n9u1
https://drive.google.com/open?id=1S2pC06my3mK8IKyaECkobUPricdjUgUY
https://drive.google.com/open?id=1XZLQA70wZbwYmGIABOO_XuHkXEgUUDEi
https://drive.google.com/open?id=1eesHOBqJ6bUsc-QhKfVEFip8R8sAo6nI
https://drive.google.com/open?id=1mUGaQe6qeAZH89qLadsMxZvKUluVJV9c
https://drive.google.com/open?id=1CwST2j7F_AiZiTqHP_QT5kWtVJKxnu5S
https://drive.google.com/open?id=1n4NnmUD2bgm950aM-GzTsBt0zrdeLNgy
https://drive.google.com/open?id=1bK3kviR0ivxGTFHKP71KWR5zTNHttuqQ
https://drive.google.com/open?id=1bK3kviR0ivxGTFHKP71KWR5zTNHttuqQ
mailto:nemeckova@zstgm-ck.cz

