
  

                          TÝDENNÍ PLÁN 7 

                        19.10. – 23.10.2020 
 

 

 

Rozdělení do 
skupin na online 
výuku: 
(Bude probíhat se 
mnou, rozdělení 
třídy na poloviny 
je stejné jako do 
AJ, proto je 
použito i označení 
skupin LAU a 
KOL.) 
 
 
 
----------------------- 
Rozvrh online 
výuky: 
 
 
 
 
 
----------------------- 
Odkazy: 

LAU:                                                                                    KOL:  
Hápová Ina                                                                        Doležal Jakub 
Hořínková Stela                                                                Felkl Adam 
Juřík Václav                                                                       Hlaváč Tobiáš 
Kašparcová Amálie                                                          Chaloupka David 
Klika Tomáš                                                                       Müller Tomáš 
Mičíková Anežka                                                              Nejezová Klára 
Pechlát Václav                                                                  Odehnalová Amálie 
Poláková Michaela                                                          Palečková Alice 
Svobodová Zoe                                                                Poláková Lucie 
Šolc Josef                                                                          Roučová Lucie 
Veselý Darek                                                                    Sojková Gabriela 
Vranková Karolína                                                           Šiborová Sofie 
                                                                                           Šnévajsová Adéla 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pondělí 19.10.   8:25-9:00 ČJ LAU,                        9:10-9:45 ČJ KOL. 
Úterý 20.10.       8:25-9:00 matematika KOL,    9:10-9:45 matematika LAU. 

Středa 21.10.     8:25-9:00 ČJ LAU,                        9:10-9:45 ČJ KOL. 

Čtvrtek 22.10.   8:25-9:00 matematika KOL,    9:10-9:45 matematika LAU. 

Pátek 23.10.      8:25-9:00 ČJ LAU,                         9:10-9:45 ČJ KOL. 
Denně 10:30-11:00 konzultační hodiny - tj. možnost (nikoli povinnost) připojení, pokud bude někdo potřebovat ode mě s něčím 

poradit nebo pomoci. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Odkaz na online videohovory: https://meet.google.com/tab-ybrq-dnp 

Odkaz na Učebnu: https://classroom.google.com/c/MTUwNjI4NzMwMTE2?cjc=7rty27m  

 

https://meet.google.com/tab-ybrq-dnp
https://classroom.google.com/c/MTUwNjI4NzMwMTE2?cjc=7rty27m


PŘEDMĚT + 
CÍLE 

UČIVO HOTOVO 
(Jak dokážu, že to umím?) 

Český jazyk 
- Řeknu řadu 
vyjmenovaných 
slov po Z. Píšu 
správné y/i 
v těchto slovech i 
ve slovech s nimi 
příbuzných. 

Vyjmenovaná slova po Z. 
Při online výuce v pondělí práce s kopií stran z učebnice (níže List 1 a List 2) – tento list měj připravený + pero 
či tužku. Tyto listy prosím nevyplňuj předem, budeš to dělat během naší online hodiny. 
Při online výuce ve středu práce s kopií stran z učebnice (níže List 1 a List 2), dále měj přečtené povídání 
„Jazyk“ a „Jazylka“ (List 3 a List 4). Všechny čtyři listy si připrav, ať je máš po ruce+ pero či tužku. Přichystej si 
také kartičky I, Í, Y, Ý, které vystřihneš zezadu z pracovního sešitu (str. 77). 
Při online výuce v pátek práce s kopií stran z učebnice (níže List 1 a List 2). Napíšeme si diktát, měj tudíž 
připravený malý sešit do ČJ a pero. Diktát si pak zkusíš sám/sama opravit. 
 
Další samostatná práce mimo online hodiny: 
Čítanka str. 90-93 – přečti, poté vyplň pracovní list (List 5). 
Pracovní sešit str. 47, cv. 1,2,3. 
Domácí úkoly na https://www.gramar.in/cs/ , přihlaš se pod svým jménem a heslem z loňska. Přihlašuj se 
do letošní nové třídy, kód Tretaci2020. 
Domácí úkol na vyjmenovaná slova po Z na https://www.umimecesky.cz/ . 
 

Další možné procvičování na https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-z . 
Můžeš si také pustit písničku, která ti třeba pomůže si vyjmenovaná slova po Z zapamatovat: 
https://www.youtube.com/watch?v=sMsd0m-dgxM . 
 
Čtení a zápisy do čtenářské karty nyní při domácím vyučování nejsou – ale čtení pěkné knížky třeba před 

spaním je doporučené! 😊 

 
 
 
 
 
V pátečním diktátu 
mám správně 
všechna slova, kde se 
píše i/y po Z. 

Matematika 
- Vypočítám 
příklady 
z násobilky 8,9. 
- Písemně sčítám 
správným 
postupem. 

Procvičování násobilky 8,9. Trénink písemného sčítání. 
Při online výuce v úterý práce na cvičeních v pracovním sešitě – vysvětlíme si některá nová, co a jak s nimi. 
Měj připravenou mazací tabulku a fix, pracovní sešit a něco, čím do něj budeš psát. 
Při online výuce ve čtvrtek práce na cvičeních v pracovním sešitě – vysvětlíme si některá nová, co a jak s nimi. 
Měj připravenou mazací tabulku a fix, pracovní sešit a něco, čím do něj budeš psát. 
 

Další samostatná práce mimo online hodiny: 
Pracovní sešit 1. díl: Str. 20-21, cv. 1,2,3,4,5. Str. 22-23, cv. 4,5,6,7. 
Pracovní list na násobilku 8 a 9 a písemné sčítání (List 6,. List 7, List 8, List 9). 

 
 
 
 
V pracovním listu 
mám správně všechny 
příklady na písemné 
sčítání i na násobilku 
8 a 9. 

https://www.gramar.in/cs/
https://www.umimecesky.cz/
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-z
https://www.youtube.com/watch?v=sMsd0m-dgxM


Domácí úkoly na https://www.matika.in/cs/ , přihlaš se pod svým jménem a heslem z loňska. Přihlašuj se 
do nové třídy, kód Tretaci2020. 
Domácí úkol na násobení 8 a 9 na https://www.umimematiku.cz/ . 
 

Další možné procvičování na https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-8,  
https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-9, https://skolakov.eu/matematika/3-
trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/strazce-hradu/prikladyA1.htm, https://skolakov.eu/matematika/3-
trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/v-indianskem-tabore/prikladyC1.htm . 

Náš svět 
- Pochopím, co je 
pahorkatina, 
hornatina, 
vrchovina, nížina, 
vrstevnice, 
některé mapové 
značky. 

Samostatná práce mimo online hodiny: 
Přečti si v učebnici prvouky strany 12-15. 
Vyplň na základě četby pracovní list (List 10 a List 11). Pokud nebudeš u úkolu 8 vědět všechna slova, nevadí, 
zkus jich doplnit alespoň 8 (rámečky doplň všechny!). 
 

 
 
Vyplním pokud 
možno obě strany 
pracovního listu. 

Anglický jazyk LAU – Zadání úkolů do pátku 23.10.: 
1. Pracovní sešit: str.19/2, 20/2, 21/3, 22/2, 24/1,2, 26/1,2.  
2. na stránkách učebnice si děti mohou pracovat na všem do lekce 3 včetně, posílám odkaz na české 
procvičování  https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/czechexercises/?cc=cz&selLanguage=cs ,  
ale pracovat tam mohou na čemkoli jiném. 
3. Dále bude časem zadán úkol na umimeto.org, kde mají děti účet a zřízenou třídu, měly by do ní být 
přihlášené. 
4. Procvičujte čísla  na https://www.learningchocolate.com/content/numbers-1 /na hnědé liště nahoře je 5 
cvičení. 
5. Procvičujete pokyny ve třídě na https://www.learningchocolate.com/content/lets-go-class 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
KOL – opakování s pracovním sešitem: 
Strana 12, cvičení 2 
s. 13, cv. 3, 4 
s. 14, cv. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------- 
 

https://www.matika.in/cs/
https://www.umimematiku.cz/
https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-8
https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-9
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/strazce-hradu/prikladyA1.htm
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/strazce-hradu/prikladyA1.htm
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/v-indianskem-tabore/prikladyC1.htm
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/v-indianskem-tabore/prikladyC1.htm
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/czechexercises/?cc=cz&selLanguage=cs
http://umimeto.org/
https://www.learningchocolate.com/content/numbers-1
https://www.learningchocolate.com/content/lets-go-class


Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     děkuji velmi za Vaši spolupráci. Já zatím budu věřit, že vše budou moci děti donést po podzimních prázdninách do školy – jestliže 
chcete, můžete mi naskenované práce posílat, ale je toho dost a po pravdě řečeno – těžko se mi pak sleduje, od koho jsem kopie 
dostala, nějak okomentovala, od koho ještě ne, kdo má něco opravit atd. A nechci dlouhým focením a posíláním příliš zatěžovat Vás. 
Zatím toto tedy nevyžaduji.   
     Většina je již také zaregistrovaná v „Učebně“ a na „Umíme“ – pro ty, kdo ještě ne, dávám pro jistotu ještě jednou návody níže. 
     A ještě prosím – těžko se mi na dálku odhaduje, kolik práce děti zvládnou (navíc je to hodně individuální). Když toho bude moc – 
tedy dle mého, pokud by dítě nad školou trávilo více času denně než 4 hodiny, podle uvážení něco vynechejte. Důležité je, aby se 
dotklo od každého nějakým způsobem (např. počítám s těmi, co se mi ozvali, že třeba  nemají možnost připojení, nebudou tudíž plnit 
úkoly přes počítač, o to víc se zaměří na ty písemné). 
                                               Děkuji za pochopení a spolupráci a přeji příjemné dny! 
                                                                                                                               Hana Trtílková 
 
 

1. Založení mailu na Googlu (např. je možné začít zde: https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=cs a „Vytvořit účet“). 
Mailová adresa nechť je prosím jednotně ve tvaru jmenoprijmeni.zsdeblin@gmail.com. On-line výuka bude probíhat přes 
GoogleMeet, budou zadávány elektronické úkoly v GoogleUčebně (viz odkazy na začátku týdenního plánu). Heslo si prosím 
někde uložte pro další používání.  

2. Registrace do webového systému Umíme. Běžte na stránku www.umimeto.org a postupujte následovně: 
1. V pravém horním rohu klikněte na ikonku přihlášení. 
2. Klikněte na „Vytvořit účet“. 
3. Vyplňte registrační údaje a potvrďte tlačítkem „Registrovat se“. Žák se registruje kvůli identifikaci pouze pod svým celým jménem 
a příjmením (např. Bedrich Trtilek), nelze používat různé přezdívky, čísla atd. 
4. Nastavte si zasílání e-mailů a soukromí a klikněte na tlačítko „Uložit a pokračovat“. 
5. Vyberte z možností ikonku „Jsem student“. 
6. Zadejte heslo třídy zs-deblin-3trida-2020 a klikněte na tlačítko „Potvrdit“. 
7. Po úspěšném přihlášení můžete pokračovat kliknutím na tlačítko „Začít procvičovat“ a plně využívat licenci školy. 
8. Vyberte systém, ve kterém chcete procvičovat. Svou třídu a spolužáky najdete stisknutím záložky „Třída“ a zvolte možnost „Moje 
třída“. 
9. V žádném případě nevytvářejte pro jedno dítě více registrací, používejte pouze tuto jedinou ve všech předmětech!  
10. Sdělte dítěti toto jedno unikátní jméno a heslo, pod kterým se může přihlásit do všech školou zakoupených systémů. 

 

Pracovní listy či listy z učebnice na tento týden jsou přiloženy níže. Všechny děti je dostaly vytištěné v úterý, uvádím je zde jen pro orientaci a 

v případě, že by je někdo ztratil. 

https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=cs
mailto:jmenoprijmeni.zsdeblin@gmail.com
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