
  

                          TÝDENNÍ PLÁN 9 

                          2.11. – 6.11.2020 
 

 

 

Rozdělení do 
skupin na online 
výuku: 
(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 2.11.   8:25-9:10 ČJ+M LAU,                        9:20-10:05 ČJ+M KOL. 
Úterý 3.11.       8:25-9:10 AJ KOL, AJ LAU. 

Středa 4.11.     8:25-9:10 ČJ LAU,                        9:20-10:05 ČJ KOL. 

Čtvrtek 5.11.   8:25-9:10 M KOL,    9:10-9:45 M LAU. 

Pátek 6.11.      8:25-9:10 ČJ LAU,                         9:20-10:05 ČJ KOL. 
Denně 11:00-11:30 konzultační hodiny - tj. možnost (nikoli povinnost) připojení, pokud bude někdo potřebovat ode mě s něčím 

poradit nebo pomoci. 

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

Odkaz na Učebnu – na svém Google účtu jmenoprijmeni@zs-deblin.cz rozkliknout v pravém horním rohu 3x3 tečky a zde vybrat odkaz 
„Učebna“. V učebně lze nalézt veškerá zadání úkolů, týdenní plán i odkazy na „Meet“ (videohovory se třídou). 

 

mailto:jmenoprijmeni@zs-deblin.cz


PŘEDMĚT + 
CÍLE 

UČIVO HOTOVO 
(Jak dokážu, že to umím?) 

Český jazyk 
- Řeknu řadu 
vyjmenovaných 
slov po B. Píšu 
správné y/i 
v těchto slovech i 
ve slovech 
příbuzných se 
slovem BÝT. 

Vyjmenovaná slova po B. 
Při online výuce v pondělí se seznámíme s novými vyjmenovanými slovy po B. Práce s listy, které by sis měl/a 
nalepit do sešitu „Pomocníček“ (první dvě strany se žlutými rámečky dole pod plánem). Měj připravené tyto 
listy, rozstříhané pexeso, kartičky I,Í,Y,Ý a mazací tabulku s fixem. 
Při online výuce ve středu práce s pracovním sešitem (str. 30, 31). Měj připravený pracovní sešit, rozstříhané 
pexeso, kartičky I,Í,Y,Ý a mazací tabulku s fixem. 
Při online výuce v pátek práce s elektronickou učebnicí, vaše dotazy k učivu. Měj připravený pracovní sešit, 
rozstříhané pexeso, kartičky I,Í,Y,Ý a mazací tabulku s fixem. 
 
Další samostatná práce mimo online hodiny: 
Pracovní sešit str. 28-31. 
Pracovní list "Vyjmenovaná slova po B" v GoogleUčebně (Listy 2). 
Domácí úkoly na https://www.gramar.in/cs/ , přihlašuj se pod svým jménem a heslem z loňska. Přihlašuj se 
do letošní nové třídy, kód Tretaci2020. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Další možné dobrovolné procvičování na https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b . 
Můžeš si také pustit písničku, která ti třeba pomůže si vyjmenovaná slova po Z zapamatovat: 
https://www.youtube.com/watch?v=7do5gCCjl1Y nebo https://www.youtube.com/watch?v=wgoBUUnefCY . 

 

Čtení z vlastní knížky je dobrovolné, avšak velmi doporučené! 😊 

 
Zpaměti odříkám 
řadu vyjmenovaných 
slov po B. 
 
 
 
 
V pracovním listu 
„Vyjmenovaná slova 
po B“ v online 
„Učebně“ mám vše 
správně. 

Matematika 
- Písemně 
odčítám 
dvojciferná čísla 
správným 
postupem. 

Písemné odčítání. 
Při online výuce v pondělí práce na cvičeních v pracovním sešitě (21/7 a 23/8) – vysvětlíme si písemné 
odčítání, budeme cvičení dělat v hodině. 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 list písemné sčítání a odčítání v Google „Učebně“(Listy 3). 
Domácí úkoly na https://www.matika.in/cs/ , přihlašuj se pod svým jménem a heslem z loňska. Přihlašuj se 
do nové třídy, kód Tretaci2020. 

 
 
V pracovním listu 
v online 
„Učebně“ mám 
správně všechny 
příklady na písemné 
sčítání i odčítání. 

https://www.gramar.in/cs/
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b
https://www.youtube.com/watch?v=7do5gCCjl1Y
https://www.youtube.com/watch?v=wgoBUUnefCY
https://www.matika.in/cs/


Domácí úkol na písemné odčítání na https://www.umimematiku.cz/ . 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Další možné dobrovolné procvičování na 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 
bankovní účet. 

Samostatná práce mimo online hodiny: 
Finanční gramotnost, čtení s porozuměním - přečti si povídání „Úbytek“ v Google Učebně (nebo zde List 4) a 
odpověz na základě četby otázky pod textem. 
 
 

Odpovím na otázky 
v úkolu „Úbytek“  
v GoogleUčebně. 

Anglický jazyk LAU – Videokonference bude v úterý v 8:25, odkaz je v GoogleUčebně, do níž se dostaneš přes pozvánku 
nebo odkaz https://classroom.google.com/c/MTU3MzkzNDEyNzk5?cjc=2uyusqd. 
V GoogleUčebně (Classroom) budou zadány všechny úkoly. Budeme dělat lekci 4, kde probereme jídlo a 
povíme si o tom, co máme nebo nemáme rádi. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
KOL – Hledání informací v anglickém dopisu, Toys, English listening 

Sejdeme se v úterý 3.11. před 8:25 v online hodině, odkaz na "meet" najdete v Google „Učebně“ (pozvánky 
jsem vám již poslal). 
Práce na týden 2.-6.11. se v Google „Učebně“ Angličtiny objeví nejpozději 3.11. po společné hodině. 

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

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     v průběhu podzimních prázdnin došlo k určitým změnám, co se týče online výuky, pevně doufám, že nyní bude GoogleUčebna a 
GoogleMeet fungovat k větší spokojenosti a praktičtěji, jednodušeji. Přes Edookit by Vám měly být rozeslány nově založené účty dětí 
na tzv. G-Suite spolu s heslem. Poprosím o co nejdřívější přihlášení, online setkání v pondělí 2.11. už bude probíhat na těchto 
nových. Doporučuji také při první příležitosti změnit přihlašovací heslo. Vzhled bude prakticky stejný, jak jste už získali zkušenost 
v minulém týdnu. Mělo by snad lépe a jednoduše fungovat vypracování a odevzdání. Také přímo v učebně bude přístupný odkaz na 
„Meet“. 
     V online učebně by děti měly najít zadání všech úkolů a možnost vyplnit vše online. Tuto cestu (vyplnit elektronicky přímo do 
dokumentu v „Učebně“) bych prosím preferovala. V případě, že to dítěti takto nevyhovuje a budete listy tisknout a poté vyplněné 
skenovat, prosím o odevzdání-vložení fotokopie opět přímo k zadání úkolu v Google „Učebně“. Tím pádem i hodnocení bude 
přímo u konkrétního úkolu v GoogleUčebně – připadá mi to lepší, protože se to vztáhne přímo k dané práci (jít pro hodnocení do 
Edookitu, jiné platformy, se mi zdá už dost vzdálené – vidím to u svých dětí, že nemají jasno, o čem to vlastně paní učitelka mluví, 
který pracovní list má na mysli atd.). Listy v Učebně jsou vložené ve dvou formátech – jako dokument Word (aby šel upravovat) i jako 
PDF (určený k vytištění, zachovává formát, ale nejde do něj vpisovat). 

https://www.umimematiku.cz/
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://classroom.google.com/c/MTU3MzkzNDEyNzk5?cjc=2uyusqd


     Práci v sešitech bych zatím nechala na tom, že si je vyberu na začátku prezenční výuky, není potřeba skenovat a posílat. Pokud 
byste přece jen skenovali či fotili, poprosím o vkládání také spíše na GoogleUčebnu. Do ČJ i do M zde budou zadány (Pod záložkou 
„ČJ – plán a úkoly na 2.11. – 6.11.“ a „M– plán a úkoly na 2.11. – 6.11.“. Děkuji mnohokrát za toto pro mě (a doufám, že pro všechny) 
ulehčení, že budou všechny práce a jejich hodnocení v této „virtuální třídě“. 
     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 3-4 hodiny, podle uvážení něco vynechejte. Důležité je, aby se 
dotklo od každého nějakým způsobem. 
                                               Děkuji za pochopení a spolupráci a přeji příjemné dny! 
                                                                                                                               Hana Trtílková 

 

Níže naleznete dvě strany týkající se přehledu vyjmenovaných slov po B – tyto strany jsou určeny k nalepení do sešitu „Pomocníček“. 

Další pracovní listy uvedené níže jsou zadány v online „Učebně“ (zde jen pro jistotu – jde o totožné!). Vypracovávat a doplňovat je lépe přímo do 

elektronického dokumentu. V případě, že budete listy tisknout a poté vyplněné skenovat, prosím o odevzdání-vložení fotokopie přímo k úkolu 

v Google „Učebně“. 



Vyjmenovaná slova po B 

 

Být – bydlet – obyvatel - byt; příbytek – nábytek - dobytek; 

obyčej – bystrý – bylina; kobyla – býk - Přibyslav 



 

 

 



List 1 

1. Kartičky si pečlivě vystříhej. 

2. Jedno vyjmenované slovo zde chybí – dokresli si kartičku! (Nápověda: jde o jedno město na Vysočině, 

které v historii obývali husité a zemřel u něj Jan Žižka…) 

3. Kartičky jsou zde dvakrát. Vyber si z nich jen po jedné a s jejich pomocí se nauč nazpaměť řadu 

vyjmenovaných slov po B následujícím způsobem:  

4. Kartičky si na stůl vyskládej ve správném pořadí, jak jdou slova po sobě. 

5. Řadu kartiček si čti alespoň dvacetkrát dokola – nejdříve pětkrát, poté před každým novým čtením 

některou z kartiček obrať obrázkem dolů. Takto postupuj, dokud nebudou nakonec kartičky obrácené 

všechny prázdnou stranou nahoru. 

6. Toto cvičení (uvedené v bodech 3, 4 a 5) udělej tento týden každý den. 

7. Vezmi všechny kartičky (všechny dvojice) a zahraj si s nimi (sám nebo s někým) pexeso. 



Listy 2 

VYJMENOVANÁ SLOVA PO B 

 
  

1. Křížovka 

 

a) 2. vyjm. slovo po B 

b) 11. vyjm. slovo po B 

c) 8. vyjm. slovo po B 

d) 4. vyjm. slovo po B 

e) 14. vyjm. slovo po B 

f) 5. vyjm. slovo po B 

g) 12. vyjm. slovo po B 

 

 

 

 

Tajenka: ____________________________ 

 

2. Které vyjmenované slovo šotek z řady vymazal? 

a) být, bydlit, byt, příbytek → __________________________ 

b) dobytek, obyčej, bystrý, kobyla → __________________________ 

c) obyvatel, příbytek, nábytek, dobytek → __________________________ 

d) bystrý, bylina, kobyla, Přibyslav → __________________________ 

 

3. Vymysli věty se zadanými slovy. 

být __________________________________________________________________ 

 

bít __________________________________________________________________ 

 

 

býlí _________________________________________________________________ 

 

bílý _________________________________________________________________ 

 

   a)        

    b)       

    c)       

    d)       

e)           

 f)          

   g)        

 



4. Vypiš k vyjmenovaným slovům slova příbuzná uvedená v tabulce. 

obydlí                     kobylka                    bylinář                   živobytí         obývat               býlí 

dobýt              Kobylisy               býložravec             obývací pokoj                          nabýt     kobylinec 

 

          BÝT       OBYVATEL               BYLINA         KOBYLA 

________________     _________________     ________________     ________________ 

________________     _________________     ________________     ________________ 

________________     _________________     ________________     ________________ 

 

 

5. Vypočítej příklad. Výsledek vyhledej v tabulce a zapiš k němu písmeno.  

Přesmyknutím písmen dostaneš jedno vyjmenované slovo. 

Př.: 2 + 6 = 8   É 

 35 : 5 = ____  ___    6 · 5 – 3 · 4 = ____  ___ 

 9 · 5 – 45 = ____  ___   9 · 3 + 4 · 2 = ____  ___ 

 5 · 4 + 2 =  ____  ___    7 · 3 + 3 · 3 = ____  ___ 

 18 : 2 – 28 : 4 = ____  ___   7 · 2 + 6 · 4 = ____  ___ 

 

Tajenka: ________________________ 

 

 

 

 

 

6. Doplň i,í/y,ý. Políčko, ve kterém doplníš tvrdé y/ý, vybarvi zeleně. 

Při správném řešení dostaneš počáteční písmeno jednoho VS. 
 

úb__tek b__č hb__tý živob__tí 

ob__čejný b__strozraký b__tva náb__tek 

b__čí nab__dka přib__vat bab__ka 

zb__tečný rozb__t líb__t se ub__tovna 

 

Tajenka: _____________________________ 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

A Á B C Č D Ď E É Ě F G H CH I Í J K L M N Ň 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41     

O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž     

 



Listy 3 

 

 

 

 



 



 



 



 



List 4 

 

 

 

Na základě tohoto textu odpověz na otázky na další straně. 



1. Vypiš všechna slova příbuzná se slovesem BÝT: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2. Jak si máme představit, co je to účet? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3. Doplň větu:  

A jednou za čas zasílá banka majiteli účtu zprávu, aby věděl,_________ 

__________________________________________________________ 

 

4. Označ, zda je tvrzení pravdivé nebo ne: 

Z výpisu z banky lze vyčíst, od koho a kdy přišly na účet peníze.  

ANO x NE 

 

Když je před peněžní částkou znaménko mínus, znamená to úbytek 

peněz.        ANO x NE 

 

Kdyby u částky nebylo znaménko mínus, znamenalo by to úbytek.  

ANO x NE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


