
  

                          TÝDENNÍ PLÁN 19 

                           18.1. – 22.1.2021 

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 18.1.   8:25-9:10 ČJ + M KOL, AJ LAU,                       9:20-10:05 ČJ + M LAU. 

Úterý 19.1.       8:25-9:10 AJ,                                                           9:20-10:05 na vaši žádost bude dobrovolný „pokec“. 

Středa 20.1.     8:25-9:10 ČJ + M LAU,                                         9:20-10:05 ČJ + M KOL. 

Čtvrtek 21.1.   8:25-9:10 ČJ + M KOL,                                         9:20-10:05 ČJ + M LAU. 

Pátek 22.1.      8:25-9:10 ČJ + M LAU,                                         9:20-10:05 ČJ + M KOL,                                          10:05 online test ČJ. 
Denně 10:25-12:00 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 
- Píšu správná 
i,y,ý po M. 

Vyjmenovaná slova po M. 
Při online výuce v pondělí se zaměříme na vyjmenovaná slova po M. Měj připravené kartičky I,Í,Y,Ý a mazací 
tabulku s fixem. 
Při online výuce ve středu se zaměříme na vyjmenovaná slova po M. Měj připravené kartičky I,Í,Y,Ý a mazací 
tabulku s fixem. 
Při online výuce v pátek se zaměříme na vyjmenovaná slova po B, L, M a Z. Měj připravené kartičky I,Í,Y,Ý a 
mazací tabulku s fixem, malý linkovaný sešit do ČJ (zkusíme opět diktát). 
 
Další povinná samostatná práce mimo online hodiny: 
- Pracovní listy k procvičování psaní i,í,y,ý po M v Google Učebně (+ jeden z nich je průběžné psaní do sešitu). 
- Úkol na https://www.umimecesky.cz/ . 
- V pátek uzavřeme vyjmenovaná slova po M krátkým online testíkem (do Učebny se načte v pátek po 
videohovorech v deset hodin). 
- Čtení z vlastní knížky - vizitku přečtené knížky a seznam, do něhož si přečtené knihy můžeš zapisovat, najdeš 
v Google Učebně. Do seznamu si zapisuj i knížky, kterým vizitku nepíšeš! Za celý školní rok by měl každý z vás 
vypracovat alespoň dvě vizitky knihy! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Další možné procvičování: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-m, 
http://www.vyrostu.cz/Hry/%C4%8Cesk%C3%BD-jazyk . 

Ve vyjmenovaných 
slovech po M a 
slovech s nimi 
příbuzných píšu 
správné i,í,y,ý. 

Matematika 
- Budu správně 
převádět 
jednotky délky, 
hmotnosti a 
objemu. 

Převody jednotek délky, hmotnosti, objemu. Zaokrouhlování trojciferných čísel na desítky. 
Při online výuce se budeme věnovat jednotkám délky, hmotnosti a objemu a zaokrouhlování. Měj 
připravenou mazací tabulku a fix.  
 
Další povinná samostatná práce mimo online hodiny: 
- Pracovní listy na jednotky délky, hmotnosti, objemu a na zaokrouhlování v Google Učebně. 
- „Domino – jednotky délky“ – hraj sám/sama nebo s někým dle návodu u domina. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Další možné procvičování: https://www.umimematiku.cz/presouvani-jednotky-delky-1-uroven/1084  

Převádím správně 
jednotky délky, 
hmotnosti a objemu. 

Náš svět 
- Zjišťuju, jak 
vznikají vločky. 

Povinná samostatná práce mimo online hodiny: 
- Koukni na jedno delší video (12 minut):  https://edu.ceskatelevize.cz/video/4465-brdo-a-snih a jedno kratší: 
https://edu.ceskatelevize.cz/video/6928-jak-vznikaji-snehove-vlocky (2 minuty), dobré a zajímavé je i toto: 

Odpovím na otázky v 
Učebně. 

https://www.umimecesky.cz/
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-m
http://www.vyrostu.cz/Hry/Český-jazyk
https://www.umimematiku.cz/presouvani-jednotky-delky-1-uroven/1084
https://edu.ceskatelevize.cz/video/4465-brdo-a-snih
https://edu.ceskatelevize.cz/video/6928-jak-vznikaji-snehove-vlocky


https://www.youtube.com/watch?v=DoEqdDetU0w (4 minuty). Do Google Učebny pak napiš odpovědi na 
otázky (v „kvízu“ zde budou rozepsány otázky uvedené pod oběma videy). 
- Vyjmenované čtení „Sumýš“ v Google Učebně.  
(Abys mohl/a vidět, jak skutečně sumýš může vypadat, můžeš si pustit video v angličtině 
https://www.youtube.com/watch?v=wXf_YodWw40&t=47s. V překladu by se toto video jmenovalo asi 
„Mořská okurka bojuje vnitřnostmi“…) 

Anglický jazyk 
- Pojmenuji 
místnosti a 
nábytek. Popíšu, 
kde co je (pod 
postelí, na 
stole…). 
----------------------- 
- Zeptám se a od-
povím, co mám a 
nemám. Hledám 
informace v jed-
noduchém textu. 

 
LAU –Pokračování lekce 6 - Nábytek, místnosti, předložky. 
Popisujeme dům a místnosti, procvičíme předložk (kde co je - na stole, pod skříní...). 
Učebnice str.44 - 45. 
 
POZOR – Setkávat online se budeme nyní dvakrát týdně! Na Meetu v Google Učebně angličtiny v pondělí i 
v úterý od 8:25 do 9:10. V Google Učebně najdeš také zadání úkolů pro tento týden. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
KOL –Have you got? Playing outside. 
 
Setkáme se online na Meetu v Google Učebně angličtiny v úterý od 8:25 do 9:10. V Google Učebně najdeš 
také zadání úkolů pro tento týden. 
 

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

Speciálně 
pedagogická 

péče 

Předmět je určen pouze pro děti, které tento předmět mají předepsaný z poradny a dostaly pozvánku od p. uč. Žádníkové! 
 

Videohovor po dobu distanční výuky vždy v pondělí 9:20-10:05. Přihlašujete se přes odkaz v Google Učebně na „SPP 3.třída“. 

Informace pro 
rodiče 

 

Níže uvedené pracovní listy 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“.

https://www.youtube.com/watch?v=DoEqdDetU0w
https://www.youtube.com/watch?v=wXf_YodWw40&t=47s


Úkol v Google Učebně: 



U otázek 1 – 6 odpovídej celými větami! 

 

1. Jaký název dali sumýšům v cizině a proč?_______________________ 

__________________________________________________________ 

 

2. Jak je sumýš velký?________________________________________  

__________________________________________________________ 

   

3. Jak vypadá sumýš? Popiš jej alespoň třemi větami:_______________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

4. Jak sumýš dýchá?__________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

5. Jak se sumýš brání v případě ohrožení?________________________ 

__________________________________________________________ 

 

6. Čím se sumýš živí?_______________________ 

________________________________________ 

________________________________________  

 

7. Vyznač správnou odpověď:  

Sumýš je   ROSTLINA x ŽIVOČICH.  



Pracovní listy do ČJ: 



 



 



Každý den od pondělí 18.1. do pátku 22.1. si vezmi malý 

linkovaný sešit do ČJ. Vynech řádek, napiš datum a opiš 

jedno ze cvičení níže (a,b,c,d,e) – doplňuj při tom do slov 

správná i,í,y,ý. Na konci týdne bys tedy měl/a mít v sešitě vše, 

co je na této stránce: 

 



Pracovní listy do M: 



Vyřeš – napiš odpověď celou větou: 

 

1. 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 



 



 



Domino – jednotky délky 

4 000 m 1 m 100 cm 10 mm 

1 cm 1 000 m 1 km 2 km 

2 000 m  2 dm 20 cm 700 cm 

7 m 70 mm 7 cm 600 cm 

6 m 6 dm 600 mm 4 cm 

40 mm 4 dm 40 cm 4 km 

 

Jak kartičky používat: 

• Karty rozstříhej tak, aby na každé kartičce byla dvojice čtverců (tedy rozstříhej na řádky a pak každý řádek roz-

střihni na dvě poloviny) - lze využít jako domino. Hra nemá první a poslední hrací kámen. Jakýkoli tedy může být použit 

jako první, čímž se zvyšuje počet variací této hry. 

• Pokud rozstříháš hrací karty na jednotlivé čtverce – můžeš přiřazovat dvojice (např.: 4 dm = 40 cm). 

• S kartičkami rozstříhanými na jednotlivé čtverce můžeš s někým (nebo i sám/sama) hrát klasické pexeso.  


