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Týdenní plán třídy 3. A 

třídní učitelka Mgr. Věra Matlachová 

11. 5. – 15. 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 11. 5. 

Český jazyk: 
● Učebnice 72/4, 5 

o pořádně si přečti modré okénko a zkus podle něj říci, co chybí ve slovech v úkolu 4 

▪ úkoly 1,2,3 splň, pokud chceš 

o 5. úkol je diktát, popros někoho, ať ti ho nadiktuje, piš do sešitu. Pak si podle učebnice 
oprav chyby a barevně si je zvýrazni, ať je příště neuděláš 

 

Matematika: 
● Dělení se zbytkem 

o čeká nás nové dělení. Našla jsem pro vás na internetu video, kde je toto nové dělení 
vysvětleno. Nejprve si procvič obyčejné dělení  zde, vezmi si k tomu papír a tužku na psaní 

příkladů 
▪ jestli potřebuješ mít před sebou násobilku, jako má pán na videu, klidně si ji vezmi, 

je v učebnici matematiky na zadních deskách  

o teď se podívej, co je dělení se zbytkem v násobilce 2 zde a zde 
 

● Početníček 37/ 1, 2, 3 
o teď si to zkus v Početníčku sám/sama, správné řešení budeš mít na emailu 

 

 
 

http://www.google.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=aPK_eTZKP9A
https://www.youtube.com/watch?v=bcGFYsO4cuY
https://www.youtube.com/watch?v=oJb6J1DapCs
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● Minutovky 45/a 
o to samé ti určitě půjde v minutovkách 

▪ čísla při dělení se zbytkem se jmenují: 

9             :     2      =             4                  ( 1 ) 
dělenec      dělitel      neúplný podíl     zbytek 

 
 

Anglický jazyk:  
Anglický jazyk skupina 1 – Mgr. Ilkóová 

Opakování slovní zásoby - Animals  

●  zopakuj si výslovnost slovíček ZDE  

●  zahraj si pexeso ZDE  

Opakování slovní zásoby - Colours. Body 

● zopakuj si barvy ZDE, části těla ZDE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Unit 7 - In the street                                                                                       

● Poslechni si nahrávku č. 19 A woman and a dog - ZDe nebo na CD, které máš vzadu v pracovním 

sešitě. 

● Napiš si TATO nová slovíčka do slovníčku. Jejich výslovnost najdeš ZDE, nebo si je zadej na 

GOOGLE PŘEKLADAČI.   

● Celý list s novými slovíčky si můžeš vytisknout (máš-li možnost), vyplnit a vložit do desek    

● PS - str. 62 - vypracuj cv. 2 

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

 

Anglický jazyk skupina 2 – Mgr. Korchová 

Opakování slovíček 

● Zopakuj si části těla zde.  

● Zde si zopakuj slovíčka 7. lekce. V označených políčkách klikni na to, co právě slyšíš. 

Popis osob 

● Přečti si a poslechni komiksový příběh Is that Pam? v UČ na straně 49. Nahrávku najdeš pod číslem 

33 na CD v prac. sešitě. 

● Do slovníčku si vypiš tato slovíčka.  

● V PS vypracuj cvičení 63/1. Dokresli obrázky podle tohoto návodu: 

   1 He´s got short brown hair. 

   2 She´s got long blond hair. 

   3 She´s got short black hair. 

   4 The baby has got short blond hair and the woman has got long blond hair.  

 

JaS: 
● Učebnice 58, 59, 60 

o Přečti si, do jakých skupin rozdělujeme živočichy a podle čeho je poznáš 

o Podívej se k tomu na video zde a ještě zde 

https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-animals_farm-1-uroven?source=explicitMapGlobal
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-animals_farm-1-uroven?source=explicitMapGlobal
https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-colors-1-uroven?source=explicitMapGlobal
https://drive.google.com/open?id=1PoVtxDMhZrsbQcceIaPVsQw-lX-0EohP
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_07/singalong_unit07song?cc=cz&selLanguage=cs
https://drive.google.com/open?id=1ew0hM0eLHW7nBsHb6DORNS_8gMqWIyOX
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_07/picturedictionary_07_01?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_09/games_unit09_01?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/games_01/games_01_07/games_unit07_01?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
https://drive.google.com/open?id=1D-G9U9zfe73RvMkK9w3Ixk1Hj2BhYTZi
https://www.youtube.com/watch?v=q5ET9PTfBDc
https://www.youtube.com/watch?v=IxO0SyHblac
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● PS 52, 53 
o splň všechny úkoly na straně 52 

o do okének na straně 53 nakresli po jednom obrázku živočicha,který do skupiny patří. Můžeš 

podle učebnice, pokud ale znáš jiného, nakresli jakého chceš, nezapomeň ho pod obrázek 
pojmenovat. 

 

                                             ÚTERÝ 12. 5. 
Český jazyk: 

● Žlutý 55/ a, b, c 

o správné řešení najdeš zezadu na straně 12, chyby si oprav a barevně zvýrazni 
▪ Myšičkové úkoly, vybarvuj si, jak se ti práce daří 

● Písanka 28 
o staré věci si prohlédni, na linky napiš věci moderní, které lidé dříve neměli. Můžeš podle 

obrázků, ale klidně piš i jiná slova, která tě napadnou 

 
Matematika: 

● Dělení se zbytkem  

o Podívej se na dělení se zbytkem v násobilce 3 zde a ještě zde. Piš si také příklady na papír 
Už se ti to daří? 

● Početníček 37/ 4, 5, 6 
o teď si to zkus v Početníčku sám/sama, správné řešení budeš mít na emailu 

● Minutovky 47/a 
o to samé ti určitě půjde v minutovkách 

▪ všechny správné výsledky opět najdeš v emailu 

 
Tělesná výchova: 

● Už můžeš ven, tak jestli je pěkné počasí, jdi se proběhnout 

 
Hudební výchova:  

● V JaSu ses dozvěděl zajímavé věci o zvířatech. Poslechni si i několik písniček o nich, některé jsou 
opravdu legrační a některé určitě znáš 

o zde 

o zde 
o zde 

o zde 
o zde 

o zde 

 

STŘEDA 13. 5. 
Český jazyk: 

● Žlutý 55/d, e, 56/f, g 
o správné řešení najdeš zezadu na straně 12, chyby si oprav a barevně zvýrazni 

o Myšičkové úkoly, vybarvuj si, jak se ti práce daří  

 
Matematika: 

● Učebnice 68 

o Podívej se, jak je vysvětlené dělení se zbytkem v učebnici a podle úkolu 5 si do sešitu 
vytvoř příklady a zkus si je vypočítat 

https://www.youtube.com/watch?v=4VBax259Wdg
https://www.youtube.com/watch?v=7InPct3j7Oo
https://www.youtube.com/watch?v=p3y4XQ4B4Vw
https://www.youtube.com/watch?v=ECVThiZaWJU
https://www.youtube.com/watch?v=ifl-cdZGkNw
https://www.youtube.com/watch?v=wwHWhaGIla0
https://www.youtube.com/watch?v=FCwnmzQTM7M
https://www.youtube.com/watch?v=o_4Y8PLksSg
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● PS 87/ 1, 2 
o vyznač si nejprve dvěma barvami násobky dvou a tří na číselné ose, pomůže ti to při dělení. 

jestli se ti lépe počítá s tabulkou násobků, klidně ji používej. 

 
 
Anglický jazyk:  
Anglický jazyk skupina 1 – Mgr. Ilkóová  
            
Opakování  a procvičování nové slovní zásoby 

● učebnice str. 48 - znovu si poslechni, přečti a přelož nahrávku A woman and a dog (nahrávka 

č. 19 na CD v tvém prac. sešitě nebo TENTO odkaz) 

● PS - str. 62 - cv. 2 - napiš příslušná čísla do okének v pravém horním rohu obrázků: 

1 - a woman and a dog    4 - a man and a boy 

2- a boy and a girl    5 - a woman and a baby 

3 - a girl and a baby    6 - a boy and a dog 

● z tohoto odkazu si opiš do slovníčku (malý červený sešit) další nová slovíčka.  

● celý list s novými slovíčky si můžeš také vytisknout (máš-li možnost), vyplnit a vložit do desek  

● PS - str. 65 / cv. 2 - zakroužkuj vždy slovo, které odpovídá obrázku                                                 

(pozor - short znamená krátký - zapiš si ho do slovníčku) 

 

Anglický jazyk skupina 2 – Mgr. Korchová 
 

Popis osob 

● V PS vypracuj cvičení 63/2. Podle obrázků vyber do vět vhodné slovo. 

● V UČ na straně 51 si prohlédni obrázky dětí. Vyber si 6 dětí a do školního sešitu je popiš. Napiš, zda 

se jedná o dívku či chlapce (SHE nebo HE) a jaké mají vlasy.  

 

 příklad:  5  He´s got short blond hair. 

 

● Dobrovolný úkol: PS str. 64/3 (doplň rozhovor se zelenými panáčky) 

 
Výtvarná výchova: 

● Vyrob mamince přání k svátku. Pokud nemáš žádný nápad, podívej se zde, zde nebo zde. Ruku a 

nějaký papír určitě doma máš. 
 

 

ČTVRTEK 14. 5. 
Český jazyk: 

● Žlutý 56/ 2, 3 
o Správné řešení najdeš zezadu na straně 12, chyby si oprav a barevně zvýrazni 

▪ Myšičkové úkoly, vybarvuj si, jak se ti práce daří 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_07/singalong_unit07song?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
https://drive.google.com/open?id=1VoIEtQwMXUp7dYSiXrk86U_ppmeZqJlT
https://cz.pinterest.com/pin/536350636855595875/
https://cz.pinterest.com/pin/850898923320115359/
https://cz.pinterest.com/pin/566116615663211880/
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Matematika: 
● PS 87/3  
● Procvičuj si dělení dvěma a třemi zde a zde 

 

JaS: 
● UČ 61 

o Přečti si, čím se živočichové živí 
● PS 54, 55 

o Zkus splnit úkoly v PS, pokud nebudeš vědět, nahlédni do učebnice. Správné řešení najdeš 
opět ve svém emailu. 

▪ pro zajímavost se podívej na video o nejzvláštnějších zvířatech 

 
Tělesná výchova: 

● Už můžeš ven, tak jestli je pěkné počasí, jdi se proběhnout 

 

           
PÁTEK 15. 5. 

Český jazyk: 
● Žlutý 57 

o Správné řešení najdeš zezadu na straně 12, chyby si oprav a barevně zvýrazni 

▪ Myšičkové úkoly, vybarvuj si, jak se ti práce daří 
● Učebnice 75 

o Budeš - li mít chuť, zahraj si v učebnici hru Chcete být milionářem. Můžeš k tomu splnit i 

úkol, který je napsaný nad obrázkem, každou správnou odpověď napiš do sešitu a nakresli 
si k ní obrázek 

● Opakování  
o pokud si chceš procvičovat sám/ sama vyjmenovaná slova, najdeš je zde , stačí si 

vybrat to, co si myslíš, že ti nejde  

 
Matematika: 

● Početníček 37 
o Správné řešení bude opět v emailu 

 
Anglický jazyk:  
Anglický jazyk skupina 1 – Mgr. Ilkóová  
    People - popis osob 

● PAMATUJ: Při popisování osob používáme spojení she has got (zkrácený tvar she´s  got) = ona 

má, nebo he has got (zkrácený tvar he´s  got) = on má 

● PS - str. 63 / cv. 1 - dokresli obrázky podle následujících vět: 

1 - He´s  got  short black  hair. 

2 - She´s  got  long brown hair. 

3 - She´s   got long blond hair. 

4 - A woman has got long black hair and a baby has got short blond hair. 

● PS - str. 63 / cv. 2 - zakroužkuj správné tvary tak, aby odpovídaly obrázkům (he´s  got/she´s 

got, short/long, blond/ black) 

● PS - str. 64 / cv. 3 - z nabídky vyber ke každému okénku z příběhu správnou větu a napiš je. 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=39.+D%C4%9Blen%C3%AD+se+zbytkem&topic=01.+D%C4%9Blen%C3%AD+%C4%8D%C3%ADslem+2+-+p%C5%99%C3%ADklady+typu%3A+5+%3A+2+%3D+%3F+zb.+%3F#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=39.+D%C4%9Blen%C3%AD+se+zbytkem&topic=03.+D%C4%9Blen%C3%AD+%C4%8D%C3%ADslem+3+-+p%C5%99%C3%ADklady+typu%3A+14+%3A+3+%3D+%3F+zb.+%3F#selid
https://www.youtube.com/watch?v=CnBOWi2b4VQ
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=search&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD+jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova#selid
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Anglický jazyk skupina 2 – Mgr. Korchová 

Přídavná jména k popisu osob, vyhledávání slovíček ve slovníku 

● Prohlédni si obrázky lidí v učebnici na straně 50. Ukazuj na jednotlivé postavy a říkej jednoduché 

věty: It´s a woman. It´s a dog. … 

● K obrázkům v UČ str. 50 si pusť písničku, kterou najdeš na CD v prac. sešitu (číslo 20). V písničce 

je řečeno, že jsou všichni lidé na ulici a každý nějak vypadá. Někdo je vysoký, malý, tlustý a 

hubený, starý a mladý. Pokus se tato slovíčka najít ve slovníku v PS str. 103 v lekci 7. Barevně si je 

v seznamu označ a poté si je vypiš do svého slovníčku.  

● Vypracované úkoly z tohoto týdne vyfoť a pošli na korchova@zstgm-ck.cz - stačí zasílat jen jednou 

týdně. :-) 

 

 
 

 

Tento týden jsi zvládl(a): 
 

Procvičil/a sis všechna vyjmenovaná slova. 
 

Zkusil/a sis první dělení se zbytkem, doufám, že jsi porozuměl/la. 

 
Zjisitil/la jsi první zajímavé informace o zvířatech a zhlédl/la i zajímavá videa. 

Snad již chodíš i ven na čerstvý vzduch trochu se proběhnout a projít. 
Mám radost, že se nám daří alespoň s některými z vás spojit přes videokonferenci a vidět, že 

jste zdraví a v pořádku. 
Přeji mnoho sil do další práce a budete-li mít s čímkoli problém, neváhejte mě kontaktovat 

přes email. 

Vaše paní učitelka. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:korchova@zstgm-ck.cz
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 

 

Milé děti,  
 

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

 

Můžete si vybrat z této nabídky: 
 

1. Kaktus z kamínků – budete k tomu potřebovat kamínky oválného tvaru, temperové barvy, štětec a 
malý květináč, návod najdete v této příloze  

 

2. Peněženku z papíru – návod pracovního postupu si můžete prohlédnout zde a tady a ozdobit ji podle 
vlastní fantazie 

 
3. Veselé figurky z ovoce a zeleniny - návod, jak figurky vyrobit, najdete zde 

 
4. Antistresové omalovánky - omalovánka sovy v této příloze , omalovánka peříček tady 

 

5. Omalovánky pro holky - najdete v této příloze, zde a ještě tady, plakát zpěvaček k dovybarvení v 
této příloze 

 
 

 

nebo si s rodiči zahrát tyto hry: 
 

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

2. Směšný příběh - návod v této příloze  
 

 

 
       Fotografie vašich výrobků nám můžete stále 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=10-cYUIT71jGBbeN7qYpfLeirhXF6JS8N
https://drive.google.com/open?id=1CRGhWYaW5O76tazTqs71wMkguYPhGB0d
https://drive.google.com/open?id=1LxEJi6m_4751z3a9XqiMePm4aO1qOFpv
https://drive.google.com/open?id=1LzudWm9FanfXlPy2Zj8_3HREHs7zXKja
https://drive.google.com/open?id=1vnRRhpLbfrrtS7xJSWV7oHWtvdo43zHI
https://drive.google.com/open?id=1leGgcg0l4jhX00ead3OZvYvLQanET8oj
https://drive.google.com/open?id=1LPl36ujXzyprcjmv45u5ekhICjsCvRoo
https://drive.google.com/open?id=1Ekcinp4GxDP5tnVGGjtGaJGMCenoA6eQ
https://drive.google.com/open?id=1jBt8gbUUf9SQHo75NlShZv38ghqNFd6I
https://drive.google.com/open?id=1jBt8gbUUf9SQHo75NlShZv38ghqNFd6I
https://drive.google.com/open?id=1qZEDCUq3bhgVCCd3r9nsJ3iD6cLhcEDK
https://drive.google.com/open?id=1qZEDCUq3bhgVCCd3r9nsJ3iD6cLhcEDK
https://drive.google.com/open?id=1omVKS3A14KKQ7pdwBrFT9LoH8c9BuX9a
https://drive.google.com/open?id=11BL1J_P5wMEd3GZRnX33EaXETpCDbOYt
mailto:nemeckova@zstgm-ck.cz

