
  

                          TÝDENNÍ PLÁN 23 

                           15.2. – 19.2.2021 

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 15.2.   8:25-9:10 AJ LAU, sdílení off-line týdne KOL, 9:20-10:05 sdílení off-line týdne LAU, 10:05-11:00 online test 

na vyjmenovaná slova po P. 

Úterý 16.2.       8:25-9:10 AJ,                                        9:20-10:05 ČJ + M KOL,                        10:25-11:10 ČJ + M LAU. 

Středa 17.2.     8:25-9:10 ČJ + M LAU,                      9:20-10:05 ČJ + M KOL. 

Čtvrtek 18.2.   8:25-9:10 ČJ + M KOL,                      9:20-10:05 ČJ + M LAU. 
Pátek 19.2.      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 S, píšu 
v nich y,ý. 

Vyjmenovaná slova po S. 
Při online výuce v pondělí si popovídáme, jak se vám dařilo bez počítačů. Měj připravený záznamový arch 
„Kam mě nohy ponesou“. Budu přes víkend sdílet „tabuli“, kam už můžeš vložit fotky (nebo i další věci, které 
chceš mít na své stránce), které jsi pořídil/a během off-line týdne. Pak se po desáté hodině můžeš vrhnout na 
online test na vyjmenovaná slova po P. 
Při online výuce v úterý se zaměříme na vyjmenovaná slova SYN, SYTÝ a SÝR. 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 SYROVÝ, SYCHRAVÝ a USYCHAT. Měj připravené 
pokud možno pexeso, kartičky I,Í,Y,Ý a mazací tabulku s fixem. 
Při online výuce ve čtvrtek se zaměříme na vyjmenovaná slova SÝKORA, SÝČEK, SYSEL. Měj připravené 
kartičky I,Í,Y,Ý a mazací tabulku s fixem. 
Při online výuce v pátek se zaměříme na vyjmenovaná slova SYČET, SYPAT. Možná se ještě vrátíme k vašim 
fotkám z off-line týdne, pokud je budete ještě do pátku doplňovat. Měj připravené kartičky I,Í,Y,Ý a mazací 
tabulku s fixem. 
 
Další povinná samostatná práce mimo online hodiny: 
- Pracovní sešit str. 43-44. 
- Pracovní listy v Google Učebně „Syn, sytý, sýr“, „Syrový, sychravý, usychat“, „Sýkora, sysel, sýček“ a „Syčet, 
sypat“. 
 
- 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-s, 
https://www.skolasnadhledem.cz/search?query=vyjmenovan%C3%A1+slova, 
https://www.umimecesky.cz/cviceni-i-y-vyjmenovana-slova, https://www.gramar.in/cs/#3,  
http://www.vyrostu.cz/Hry/%C4%8Cesk%C3%BD-jazyk. 

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

Matematika 
- Budu správně 
zpaměti odečítat 

Pamětné počítání do 1000. 
Při online výuce se budeme věnovat počítání „z hlavy“. Měj připravenou mazací tabulku a fix. 
 

 
Spočítám správně 
příklady v Google 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-s
https://www.skolasnadhledem.cz/search?query=vyjmenovan%C3%A1+slova
https://www.umimecesky.cz/cviceni-i-y-vyjmenovana-slova
https://www.gramar.in/cs/#3
http://www.vyrostu.cz/Hry/Český-jazyk


stovky a 
jednotky. 

Další povinná samostatná práce mimo online hodiny: 
- Procvičování počítání do sta. Odčítání stovek a jednotek - pracovní listy v Google Učebně „Přičítám 
jednotky“, „Přičítám desítky“, „Přičítám dvouciferná čísla“ a „Odčítám desítky“, „Oprašujeme správné 
postupy“. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Další možné procvičování: https://www.umimematiku.cz, https://www.skolasnadhledem.cz/game/6666, 
https://www.matika.in/cs/#3.  

Učebně. 

Náš svět 
- Zjistím, jak žije 
sysel a jaký je 
rozdíl mezi 
sýkorami. 

Povinná samostatná práce mimo online hodiny: 
- Tentokrát trochu zábavy. O tom, jak Hurvínek krmí ptáčky, si poslechni zde: 
https://www.youtube.com/watch?v=zDDUUz15vC0 

- O dalším zvířeti z nové řady vyjmenovaných slov si nejdřív pusť minutové video: 
https://edu.ceskatelevize.cz/video/4586-sysel-obecny 

- Pak si přečti vyjmenované čtení „Sýkora“ a „Sysel“ v Google Učebně a napiš odpovědi na otázky. 

 
 
Odpovím na otázky v 
Učebně. 

Anglický jazyk 
- Popíšu vzhled 
člověka (vysoký, 
malý, muž, 
žena…). 
----------------------- 
- Pojmenovávám 
nábytek v domě. 
Používám jedno-
duché předložky 
(in, on, under). 

LAU – Lekce 8 - Popisujeme člověka (vysoký, malý, tlustý, hubený, má černé dlouhé vlasy...).  
Strana 51-54. Budeme popisovat obrázky i malovat příšerky. 
 
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 – In a house. 
 
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 

     Milí rodiče, 
     po jarních prázdninách, v úterý 2.3. proběhnou od 16:00 po Meetu hromadné třídní schůzky. Podrobnější informace (odkaz apod.) bych 
poslala v příštím týdenním plánu. 
     Děkuji a budu se těšit na setkání s Vámi alespoň po síti! 
                                                                     Hana Trtílková 

Níže uvedené pracovní listy jsou zadány v online „Učebně“ (zde jen pro jistotu – jde o totožné!). V případě, že budete listy tisknout a poté vyplněné skenovat, prosím o odevzdání-vložení fotokopie přímo k úkolu v Google „Učebně“.

https://www.umimematiku.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/6666
https://www.matika.in/cs/#3
https://www.youtube.com/watch?v=zDDUUz15vC0
https://edu.ceskatelevize.cz/video/4586-sysel-obecny


Do sešitu „Pomocníček“: 

Vyjmenovaná slova po S 

 

syn – sytý – sýr; syrový – sychravý - usychat; 

sýkora – sýček - sysel; syčet - sypat 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pexeso – vyjmenovaná slova po S: 

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 S 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. Doplň popis toho, jak vypadá sýkora koňadra: 

Čepičku má ________________, límeček kolem krku _______________ 

a ______________ pás, táhnoucí se od zobáčku dolů přes celé bříško. 

Líčka jsou _________. 

 

2. Doplň popis toho, jak vypadá sýkora modřinka: 

Má bílá _____________ a čelenku. Hlavičku zdobí _________________ 

čepička. Do modra jsou zbarvena také __________________________. 

Má černý proužek, vedoucí ___________________________________ 

a výrazný _______________________ pod zobáčkem a na bříšku. 

 

3. Kolik váží sýkorka: _______ dkg = _______ g. 

Kolik toho sýkorka denně sní: _______ dkg = _______ g. 

Kolik bys toho musel/a sníst denně ty, kdybys byl/a sýkorka: 

_______ kg = _______ dkg = _______ g. 

 

4. Podle popisu v textu a poslechu „Hurvínek krmí ptáčky“ se pokus 

přiřadit k obrázkům správná jména sýkorek: 

 

 
 

       uhelníček          parukářka          koňadra          babka          modřinka 

 

Poslech najdeš zde: https://www.youtube.com/watch?v=zDDUUz15vC0 

https://www.youtube.com/watch?v=zDDUUz15vC0


 



Na otázky 2 - 3 odpověz alespoň dvěma větami! 

1. Se kterým zvířetem bychom si na první pohled mohli sysla 

splést?____________________ 

A čím se sysel od tohoto zvířete liší?_____________________________ 

 

2. V jakém prostředí sysli nejraději žijí a proč? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

3. Jak sysli řeší to, aby je nerušilo neustálé vykukování z trávy?  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

4. Potravou syslů jsou:_______________________________________. 

 

5. Vysvětli, co znamená slovo syslovat (nebo se říká také syslit): 

__________________________________________________________ 

 

6. Jak se sysel připravuje na zimní spánek? 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 



Pracovní listy do ČJ: 



 



 



 



Pracovní listy do M: 



 



 



 



Oprašujeme správné postupy 
1. Písemné sčítání: 

423 702 639 888 630 191 
275 268 327 96 371 699 

      
 
2. Písemné odčítání: 

423 702 639 888 630 699 
- 275 - 268 - 327 -    96 - 371 - 191 

      
 
3. Písemné násobení: 

423 96 128 297 409 252 
.  2 .  5 .  8 .  3 .  2 .  4 

      
 
4. Pořadí operací: 

6.3:2= 

5+8-6= 

2.5+12= 

5.(3+2)= 

 

 

5.6:10= 

15:3+28= 

9.9-11= 

18+72:9= 


