
  

                          TÝDENNÍ PLÁN 20 

                           25.1. – 28.1.2021 

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 25.1.   8:25-9:10 ČJ + M KOL, AJ LAU,                       9:20-10:05 ČJ + M LAU. 

Úterý 26.1.       8:25-9:10 AJ,                                                           9:20-10:05 ČJ + M KOL,                               10:25-11:10 ČJ + M LAU. 

Středa 27.1.     hodiny přesunuty na úterý (z důvodu účasti na jednání ke školnímu projektu). 

Čtvrtek 28.1.   8:25-9:10 ČJ + M KOL,                                         9:20-10:05 ČJ + M LAU. 

Pátek 29.1.      pololetní prázdniny. 
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 
- Řeknu řadu 
vyjmenovaných 
slov po P, píšu 
v nich y,ý. 

Vyjmenovaná slova po P. 
Při online výuce v pondělí se zaměříme na vyjmenovaná slova po P. Měj připravené pokud možno pexeso, 
kartičky I,Í,Y,Ý a mazací tabulku s fixem. 
Při online výuce v úterý se zaměříme na vyjmenovaná slova PÝCHA, PYTEL, PYSK. Měj připravené kartičky 
I,Í,Y,Ý a mazací tabulku s fixem. 
Při online výuce ve čtvrtek se zaměříme na vyjmenovaná slova NETOPÝR, SLEPÝŠ, PYL. Měj připravené 
kartičky I,Í,Y,Ý a mazací tabulku s fixem. 
 
Další povinná samostatná práce mimo online hodiny: 
- Pracovní sešit str. 40, polovina str. 41. 
- Pracovní listy „Pýcha“, „Pytel, pysk“, „Netopýr, slepýš, pyl“ v Google Učebně. 
 
- Průběžně: 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-p , 
 http://www.vyrostu.cz/Hry/%C4%8Cesk%C3%BD-jazyk . 

 
Ve vyjmenovaných 
slovech po P píšu 
správné i,í,y,ý. 

Matematika 
- Budu správně 
násobit „pod 
sebou“. 

Písemné násobení. 
Při online výuce se budeme věnovat písemnému násobení, opakování toho, co už bychom měli znát, 
vybraným cvičením z učebnice str. 60-61. Měj připravenou mazací tabulku a fix, můžeš mít i učebnici (bude 
ale i sdílena na obrazovce).  
 
Další povinná samostatná práce mimo online hodiny: 
- Učebnice str. 60, cv. 5 do malého čtverečkovaného sešitu M napiš datum, z učebnice opiš a vypočítej. 
- Učebnice str. 64, cv. 2 do čtverečkovaného sešitu (jen klasické násobení – indické dobrovolně). 
- Učebnice str. 71, cv. 6 do čtverečkovaného sešitu (jen klasické násobení – indické dobrovolně). 
- Dva pracovní listy na písemné násobení + jeden pracovní list na opakování (jednotky, číselné řády) 
 v Google Učebně. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Další možné procvičování: https://www.umimematiku.cz  

 
Spočítám správně 
příklady na písemné 
násobení v Google 
Učebně. 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-p
http://www.vyrostu.cz/Hry/Český-jazyk
https://www.umimematiku.cz/


Náš svět 
- Zjistím, jak je to 
se zimním 
spánkem u zvířat. 

Povinná samostatná práce mimo online hodiny: 
- Koukni na jedno video (5 minut): 
https://edu.ceskatelevize.cz/video/6407-zimni-spanek 

Do Google Učebny pak napiš odpovědi na rozepsané otázky. 
 
- Vyjmenované čtení „Slepýš“ a „Ptakopysk“ v Google Učebně.  

 
Odpovím na otázky v 
Učebně. 

Anglický jazyk 
 
- Pojmenuji místa 
ve městě/vesnici. 
 
 

----------------------- 
- Opakuji si v an-
gličtině pravidla 
bezpečného pře-
cházení silnice. 
Odpovídám na 
jednoduché 
otázky. 

 
LAU – Dokončení lekce 6 

Str. 46-47 
 
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 – Road safety. Yes/No questions. 
 
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://edu.ceskatelevize.cz/video/6407-zimni-spanek


Do sešitu „Pomocníček“: 

Vyjmenovaná slova po P 

 

pýcha – pytel - pysk; netopýr – slepýš - pyl; kopyto – klopýtat – 

třpytit se; zpytovat – pykat - pýr; pýřit se – čepýřit se 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pexeso – vyjmenovaná slova po P: 

1. Kartičky si pečlivě vystříhej. 

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

vyjmenovaných slov po P následujícím způsobem:  

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

4. 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. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úkol v Google Učebně: 



1. Jestliže slepýš není had, co to tedy je?_________________________ 

 

2. Co hadi neumějí, ale slepýš ano (dvě věci): 

 - _____________________________________________________ 

 - _____________________________________________________ 

   

3. Proč naši předkové nazvali slepici slepicí? (Odpovídej celou větou!) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

4. Podle čeho získal slepýš své jméno? (Odpovídej celou větou!) 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

5. Vidí slepýš i za šera?   ANO x NE  (Zakroužkuj!) 

 

6. Jaké délky slepýš dorůstá?___________________________________ 

 

7. Změř obvod svého krku a odpověz:  

Obvod mého krku = 

= _____ cm = _______ mm 

 

 

 

 

 



 



1. Jaký je ptakopyskův zobák a k čemu všemu ptakopyskovi slouží? 

(Odpovídej celou větou!)__________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

2. Co ptakopyskům pomáhá při plavání?_________________________ 

   

3. Dokonči věty: 

Potravou ptakopysků jsou___________________________________. 

Získávají ji tak, že___________________________________________. 

 

4. Jak vypadá vajíčko ptakopyska? (Odpovídej celou větou!) 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

5. Popiš alespoň dvěma větami, jak buduje ptakopysčice hnízdo: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

6. Čím se živí vylíhlí ptakopystíci? 

_______________________________ 

 

7. Proč si musíš dávat pozor na ptakopyskovy 

zadní nohy?__________________________ 

____________________________________ 



Pracovní listy do ČJ: 



 



 



Pracovní listy do M: 
Matematika – procvičování (jednotky, číselné řády) 

1. Urči počet stovek (S), desítek (D) a jednotek (J). 

Číslo Stovky (S) Desítky (D) Jednotky (J) 
542 

678 

905 

410 

890 

2. Seřaď čísla od nejmenšího po největší. Napiš své řešení na řádek pod cvičením. 

456, 786, 321, 534, 765, 236, 987, 121, 158, 468 

Řešení: ___________________________________________________________________ 

3. Převeď správně jednotky délky. První tři vyplněné převody tučně jsou vzorové. 

 Převod: Převod: Převod: 

dm m cm dm mm cm 

 40 4 20 2 60 6 

 60 70 30 

 30 60 90 

 80 40 10 

 20 10 70 

 50 100 80 

4. Převeď správně jednotky délky. Vyplň tabulku. První řešení je vzorové. 

m 5 7 8 3 6 4 2 10            9  

cm 500 

5. Seřaď od nejmenší vzdálenosti: 

5 dm, 60 cm, 4 m, 8 m, 50 mm, 9 cm 

____________________________________________________________________________ 

6. Napiš číslo, které má: 

Vzor: 5 stovek, 4 desítky, 7 jednotek 547______ 

a) 6 stovek, 3 desítky a 8 jednotek: ______________________________ 

b) 7 stovek 0 desítek, 9 jednotek: _______________________________ 

c) 3 stovky, 7 desítek 2 jednotky: _______________________________ 

d) 9 stovek, 6 desítek, 4 jednotky: ______________________________ 

e) 2 stovky, 9 desítek, 1 jednotka: ______________________________ 

 



 1. Násobení typu A  31 213   

 bez přechodu desítky  . 3 .   3   

     93 639   

         

 Násob:        

 41 32 23 14 132 312 134 412 

 . 2 . 3 . 3 . 2 .  3 .  2 .  2 .  2 

                 

         

 2. Násobení typu B   36 149  

 s přechodem přes desítky  

 

. 2 
 

.  2  

      72 298  
         

 Násob:        

 38 29 45 69 347 138 219 427 

 .  4 .  3 .  3 .  3 .   2 .   2 .   3 .   2 

                 

         

         

         

 3. Násobení typu C   163 252  

 s přechodem přes stovky 

 

 
 

.   2 .   3  

      326 756  
         

 Násob:        

 152 243 231 174 243 351 242 153 

 .   3 .   3 .   4 .   2 .   3 .   2 .   4 .   3 

                 
 

 



 4. Násobení  typu D    156  

 s přechodem přes desítky a stovky 

 

 
 

.   3  

       468  
         

 Násob:        

 249 246 357 245 369 123 168 155 

 .   4 .   3 .   2 .   3 .   2 .   8 .   3 .   5 

                 

         

         

 5. Násobení  typu E   350 306  

 nachází-li se v činiteli nula  

 

.   2 
 

.   3  

      700 918  
         

 Násob:        

 170 108 340 409 206 107 260 307 

 .   5 .   7 .   2 .   2 .   3 .   8 .   3 .   2 

                 

         

 6. Násob. Pozor kombinace všech typů.   

         

 236 129 305 108 320 213 116 152 

 .   3 .   6 .   3 .   6 .   2 .   3 .   7 .   5 

                 

         

         

 263 422 187 132 216 354 163 408 

 .   3 .    2 .   3 .   2 .   4 .   2 .   5 .   2 

                 



         

Dotazník vložený v Google Učebně (zde přepsaný pro ty, co budou vyplňovat na papíře): 

Zimní spánek 

1. Odborníci ve videu rozdělují zimní spáče na pravé a nepravé. Napište ke každé skupině zvířata, která do 

ní patří. 

A) PRAVÍ SPÁČI                                                        B) NEPRAVÍ SPÁČI 

 

 

 

2. Jak se zimní spáči na spánek připravují? 

 

 

 

3. Co zimní spáče probudí? Je pro ně buzení během zimy přínosné? Zdůvodněte. 

 

 

 

4. Co dělá KŘEČEK, aby ho při zimním spánku nic neprobudilo? 

 

 

 

5. Rozhodněte, zda věta patří k zimnímu spánku JEŽKA, nebo NETOPÝRA. Napište písmeno J k větám o 

ježkovi a písmeno N k větám o netopýrovi. 

a) Staví si hnízdo v hustých keřích.  

b) Žije poblíž lidí, v zateplení panelových domů. 

c) Hnízdo si vystele listím. 

d) Zimuje v jeskyních. 

e) Spí v dutinách stromů. 

f) Uloží se k zimnímu spánku na místě, kde je stálá teplota 5° C. 

 

6. Doplňte text podle informací z videa. 

Zimní spáči poznají, že mají usnout, podle toho, jaká je venku teplota. Když je venku méně než 

_____________°C, usínají. Naopak když na jaře teplota stoupá, zvířata poznají, že se mohou 

_______________________. Usínání zvířatům trvá _________________________. Ježkovi zabere probuzení 

také nějaký ten čas: _____________________________. 


