
  

                          TÝDENNÍ PLÁN 21 

                             1.2. – 5.2.2021 

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 1.2.   8:25-9:10 ČJ + M KOL, AJ LAU,                       9:20-10:05 ČJ + M LAU. 

Úterý 2.2.       8:25-9:10 AJ,                                                           9:20-10:05 domlouvání na projektu „Jedlá zahrada“. 

Středa 3.2.     8:25-9:10 ČJ + M LAU,                                         9:20-10:05 ČJ + M KOL. 

Čtvrtek 4.2.   8:25-9:10 ČJ + M KOL,                                         9:20-10:05 ČJ + M LAU. 

Pátek 5.2.      8:25-9:10 ČJ + M LAU,                                         9:20-10:05 ČJ + M KOL. 

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 KOPYTO, KLOPÝTAT, TŘPYTIT SE, ZPYTOVAT. Měj 
připravené pokud možno pexeso, kartičky I,Í,Y,Ý a mazací tabulku s fixem. 
Při online výuce ve středu se zaměříme na vyjmenovaná slova PYKAT PÝR, PÝŘIT SE, ČEPÝŘIT SE. Měj 
připravené kartičky I,Í,Y,Ý a mazací tabulku s fixem. 
Při online výuce ve čtvrtek a v pátek se zaměříme na procvičování vyjmenovaných slov po P. Měj připravené 
kartičky I,Í,Y,Ý a mazací tabulku s fixem. 
 
Další povinná samostatná práce mimo online hodiny: 
- Pracovní sešit str. 41-42. 
- Pracovní listy v Google Učebně „Kde píšeme i,í po P“, „Kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat“, „Pykat, pýr 
pýřit se,m čepýřit se“ + jeden opět průběžné psaní do sešitu. 
 
- 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 
zpaměti odečítat 
stovky a 
jednotky. 

Pamětné počítání do 1000. 
Při online výuce se budeme věnovat počítání „z hlavy“ – odčítání stovek, odčítání jednotek, opakování, 
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: 
- Procvičování počítání do sta. Odčítání stovek a jednotek - pracovní listy v Google Učebně „Hledám 
menšitele“, „Hledám menšence“, „Odčítám stovky“ a „Odčítám jednotky“ + písemné násobení do 
čtverečkovaného sešitu. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Další možné procvičování: https://www.umimematiku.cz  

 
Spočítám správně 
příklady v Google 
Učebně. 

Náš svět Povinná samostatná práce mimo online hodiny:  

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


- Zjistím, jak je to 
s pylem 
v květinách a 
k čemu je. 

Na květy a jaro si ještě musíme počkat. Ale když tu máme to vyjmenované slovo po P, tak si dáme malé 

opáčko na toto téma. 😊 

Koukni na jedno (staré, ale dobré) video (10 minut): 
https://www.youtube.com/watch?v=FG4-juGufvM 

Pak si přečti vyjmenované čtení „Pyl“ v Google Učebně a napiš odpovědi na otázky. 
 
K tématu „pyl, rostliny, hmyz, zahradničení atd.“ je zajímavé si poslechnout další lednová pokračování 
rozhlasového pořadu Meteor. V Učebně bude připraven kvíz se čtyřmi otázkami na tato témata: 
- O tom, že z pylu vědci dokážou sestrojit roboty, se dozvíš v prvních deseti minutách pořadu: 
https://dvojka.rozhlas.cz/meteor-o-pylovem-robotu-zivych-fosiliich-a-tichem-letu-sov-8400062 

- A o tom, co dělá jeden druh hmyzu zejména na jaře (až zhruba za měsíc začnou kvést jarní kytičky, můžeš si 
to pak ověřit): https://dvojka.rozhlas.cz/meteor-o-ocelove-pavucine-zahradniceni-mravencu-a-smeckach-
dinosauru-8405321 (přetoč si na čas 18:53 nebo si – dle tvé chuti - poslechni celé). 

Vyplním pracovní list 
„Pyl“. 
 
 
 
 
Odpovím na otázky v 
Učebně. 

Anglický jazyk 
- Popíšu vzhled 
člověka (vysoký, 
malý, muž, 
žena…). 
----------------------- 
- Cvičím porozu-
mění jednodu-
chého příběhu. 
Vyjádřím, co 
mám a nemám 
rád/a. 

LAU – Začneme lekci 7.  
Učebnice str. 48-50. 
 
Setkáme se na Meetu v Google Učebně angličtiny v pondělí i v úterý od 8:25 do 9:10. V Google Učebně na-
jdeš také zadání úkolů pro tento týden. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
KOL – Reading a story. What I like. 
 
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=FG4-juGufvM
https://dvojka.rozhlas.cz/meteor-o-pylovem-robotu-zivych-fosiliich-a-tichem-letu-sov-8400062
https://dvojka.rozhlas.cz/meteor-o-ocelove-pavucine-zahradniceni-mravencu-a-smeckach-dinosauru-8405321
https://dvojka.rozhlas.cz/meteor-o-ocelove-pavucine-zahradniceni-mravencu-a-smeckach-dinosauru-8405321


Úkol v Google Učebně: 



Na otázky 1 - 3 odpověz alespoň dvěma větami! 

1. Jak se stane, že hmyz přenáší pyl z květu na květ? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

2. Co se děje v květu, když se do něj dostane pyl z květu jiného? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

3. Pro včely je pyl významný. Proč? A co s pylem dělají?  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

4. Pojmenuj části květu – zvládneš pojmenovat alespoň tři? 

(Podle toho, co sis přečetl/a, dozvěděl/a ve videu https://www.youtube.com/watch?v=FG4-juGufvM nebo jinde…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FG4-juGufvM


Pracovní listy do ČJ: 



 



 



Každý den od pondělí 1.2. do pátku 5.2. 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: 



 



 



 



Do malého čtverečkovaného sešitu napiš datum. 

Příklady na násobení přepiš pod sebe a vypočítej. 

45 . 7 

159 . 3 

124 . 3 

26 . 9 

307 . 2 

96 . 7 

37 . 7 

85 . 6 

56 . 4 
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318 . 2 

280 . 3 
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435 . 2 

167 . 4 

 

 

 


