
 

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN 
31.týden 
6.4. – 8.4. 

 

PŘEDMĚT 
+ CÍLE 

UČIVO 
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kde a kam napíšu 

HOTOVO 
(můžeš si 

udělat✓) 
ČESKÝ JAZYK 
 
Cíle:   
 
Udělám si více jasno ve 
slovních druzích. 
 
Procvičím si zájmena 
 
Seznámím se 
s číslovkami. 
 
Napíšu Tv vysílání. 

 

1. Abych lépe porozuměl slovním druhům, podívám se na 
videa: 
https://www.youtube.com/watch?v=DrpXdNNOCxQ (kratší 
video-dostačující) 
https://www.youtube.com/watch?v=zZFCuexsfWI 
(podrobnější video) 

 
2. Procvičím si zájmena přes online odkaz: 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/zajmena1.htm 
 

3. Pracovní sešit str. 58. 
 
 

4. Napíšu Tv vysílání. Mohu si vybrat téma:  
a) Co jsem nevěděl o Velikonočních svátcích, co jsem se 
dozvěděl nového? 
b) Budou Velikonoce, na co se těším? 

 

- (1.)Shlédnu 
video. 

 
 
 

- (2.) 
Procvičím 
online. 
 

- Vypracuji do 
pracovního 
sešitu. 
 

- Napíšu do 
sešitu Tv 
vysílání a 
pošlu. 

Anglický jazyk: 
 
Cíl: 
Mluvím anglicky přes 
skype. 
 

Skupina p.uč. Laušmanové: 
 
Procvičím si angličtinu s paní učitelkou přes skype. 

 
- Uskutečním 

hovor s paní 
učitelkou 
přes skype. 

Cíl: 
Procvičím si znalosti 
v oblasti barev. 

Skupina p. uč. Floriána: 
Přejděte na internetovou stránku 
https://www.learningchocolate.com/ 
 a v okénku kategory vyberte nejdříve Shape/Colors 
(Tvary/Barvy) 
https://www.learningchocolate.com/category/shapescolors 
 Pak si vyberte ikonu Basic Colors 
https://www.learningchocolate.com/content/basic-colors 
Nejdříve si klikejte na malé reproduktory pod barvami a 
opakujte nahlas názvy barev. 
Potom se rozhlédněte kolem sebe a znovu nahlas říkejte 
jakou barvu mají věci, které znáte (např. It is a blue cer). 

 
 
 
 
- Procvičím si 

barvy přes 
online 
cvičení 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DrpXdNNOCxQ
https://www.youtube.com/watch?v=zZFCuexsfWI
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/zajmena1.htm
https://www.learningchocolate.com/
https://www.learningchocolate.com/category/shapescolors
https://www.learningchocolate.com/content/basic-colors


 

 

Pokud nějakou věc neznáte, najděte si ji ve slovníku a znovu 
to zkuste říci. 
Nakonec si udělejte jako minule cvičení na liště (Match 1-3, 
Fill in, Dictation).  
 
Pak přejděte na první ikonu Colors  (taková velká kytička) a 
postupujte stejně jako v předešlém cvičení včetně všech 
cvičení na liště (Match 1-3, Fill in, Dictation) 
https://www.learningchocolate.com/content/colors-0   
 
Nezapomeňte vše říkat nahlas a pokud Vaši rodiče nebo 
starší sourozenci umí anglicky, tak se jich zeptejte, jestli to 
říkáte správně. 

- Mluvím 
anglicky 
nahlas. 

MATEMATIKA 
Cíle: 

1. Poznám jehlan. 
 

2. Vytvořím si 
pyramidu 
z papíru(jehlan). 

 
3. Procvičím si 

indické 
násobení a 
písemné sčítání. 

1. Pracovní sešit str. 30/cv. 3 
 
 

2. Učebnice str.84/jehlan, cv. 1 
 

 
3.  str.31/cv.1,2,3 

 
 

4. Online procvičování: 
https://skolakov.eu/matematika-3-trida/pisemne-
scitani-a-odcitani-do-1000 
https://www.umimeto.org/ 
 

- (1.) 
Vypracuji v 
pracovním 
sešitě. 

- (2.) Přečtu si 
v učebnici, 
splním úkol 
č.1 

- (3.)Vypracuji 
v pracovním 
sešitě. 

- (4.) 
Procvičuji 
online. 

NÁŠ SVĚT 
Cíl:  
Dozvím se nové 
informace 
k Velikonočním 
svátkům 
 

- Pročtu si v  učebnici na str. 60 a 61 informace o Velikonocích. 
              Pod týdenním plánem mám přiložené informace ke svatému 
              týdnu. 
 
     

- Zajímám se o tradice Velikonoc (ptám se rodičů, pokud chci, 
sleduji pohádky, příběhy s Velikonoční témetikou). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-aqvZSfKZ6o (Hurvínkova 
pomlázka), https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc 
(Chaloupka na vršku), 
https://www.youtube.com/watch?v=aBr46I53X9A (Pat a Mat- 
Velikonoční vajíčko). 
 

- Přečtu si. 
 

 
- Zabývám se 

tradicemi a 
užívám si 
Velikonoc. 

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000
https://skolakov.eu/matematika-3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000
https://www.umimeto.org/
https://www.youtube.com/watch?v=-aqvZSfKZ6o
https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc
https://www.youtube.com/watch?v=aBr46I53X9A


 

 

 

 

Návod na prohlížení časopisu Rozmarýnka. 

 

  

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE: Milé děti i rodiče, 
 
Posílám Vám odkaz na insprirativní časopis Rozmarýnka určený 
dětem, který je do 15.4 zdarma k dispozici v elektronické verzi 
(různá čísla).  
Odkaz zde: http://floowie.com/cs/vyhledavani/Rozmarynka 
Návod k prohlížení níže pod týdenním plánem. 
Časopisy s tématem jaro a Velikonoce naleznete pod čísly 2 až 4.  
 
V případě, že se milé děti pustíte do vyrábění, vaření, pečení, sázení, 
či tvoření čehokoliv, k čemu vás vaše chuť a nálada zavane a budete 
mít ze svého výsledku radost, můžete poslat třeba fotku nebo 
namalovat obrázek, či vytvořit o tom komiks.   
 
Užívejte jara a Velikonoc, Jana Šnévajsová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://floowie.com/cs/vyhledavani/Rozmarynka


 

 

Svatý týden- informace k pročtení 

 


