
  

                          TÝDENNÍ PLÁN 25 

                             1.3. – 5.3.2021 

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 1.3.   8:25-9:10 ČJ + M KOL, AJ LAU,     9:20-10:05 ČJ + M LAU. 

Úterý 2.3.        8:25-9:10 AJ. 

Středa 3.3.     8:25-9:10 ČJ + M LAU,                       9:20-10:05 ČJ + M KOL. 

Čtvrtek 4.3.   8:25-9:10 ČJ + M KOL,                       9:20-10:05 ČJ + M LAU. 

Pátek 5.3.      8:25-9:10 ČJ + M LAU,                        9:20-10:05 ČJ + M KOL,                       10:05-11:10 online test na vyjmenovaná slova po S. 
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 správně 
i,í/y,ý ve 
vyjmenovaných 
slovech po S a 
slovech s nimi 
příbuzných. 

Vyjmenovaná slova po S. 
Při online výuce se zaměříme na procvičování vyjmenovaných slov po S – a posléze i těch předchozích. Měj 
připravené kartičky I,Í,Y,Ý a mazací tabulku s fixem. 
 
Další povinná samostatná práce mimo online hodiny: 
- Pracovní listy v Google Učebně „Kde píšeme i,í po S“, „Vyjmenovaná slova po S“, „Vyjmenovaná slova po S - 
opakování“ + jeden opět průběžné psaní do sešitu. 
- Zahraj si s někým hru na vyjmenovaná slova po S nebo doplň i,í,y,ý – nebo oboje. 
- Úkol na https://www.umimecesky.cz/. 
- V pátek od 10:05 do 11:10 test na vyjmenovaná slova po S 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-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. 

 
Správně vyplním 
úkoly v Google 
Učebně. 

Matematika 
- Budu správně 
zpaměti odečítat 
i přičítat 
k trojciferným 
číslům. 

Pamětné počítání do 1000. 
Při online výuce se budeme věnovat také počítání času – využijeme násobilku a zkusíme s ní násobit i větší 
čísla než 10. Měj připravenou mazací tabulku a fix. 
 
Další povinná samostatná práce mimo online hodiny: 
- Procvičování počítání do sta. Odčítání stovek a jednotek - pracovní listy v Google Učebně „Počítám do tisíce 
- přičítám a odčítám jednotky“, „Přičítám a odčítám desítky“, „Sčítám a odčítám do 1000“ a „Oprašujeme 
správné postupy_2“. 
- Jednotky času na https://www.umimematiku.cz/. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Další možné procvičování: https://www.umimematiku.cz, https://www.skolasnadhledem.cz/game/6666, 
https://www.matika.in/cs/#3.  

 
Spočítám správně 
příklady v Google 
Učebně. 

https://www.umimecesky.cz/
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-s
https://www.skolasnadhledem.cz/search?query=vyjmenovaná+slova
https://www.umimecesky.cz/cviceni-i-y-vyjmenovana-slova
https://www.gramar.in/cs/#3
http://www.vyrostu.cz/Hry/Český-jazyk
https://www.umimematiku.cz/
https://www.umimematiku.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/6666
https://www.matika.in/cs/#3


Náš svět 
- Zjistím, jak žije a 
jak vypadá sýček. 
 
 
- Pochopím, jak 
se střídá den a 
noci roční 
období. 

Povinná samostatná práce mimo online hodiny: 
- O dalším zvířeti z nové řady vyjmenovaných slov si nejdřív pusť asi tříminutové video: 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10606260684-wifina/219553112050017/obsah/693080-priroda-
sycek-obecny.  
- Pak si přečti vyjmenované čtení „Sýček“ v Google Učebně a napiš odpovědi na otázky. 
 
- Budeme se také věnovat času. Nalaď se písničkou https://www.youtube.com/watch?v=d0Sv6gYbuzM. 
- Poté si pusť čtyřminutové video https://www.youtube.com/watch?v=ioCO2Pl7Xt0. 
- Odpověz na otázky v kvízu v Google Učebně. 

 
 
Odpovím na otázky 
v Google Učebně. 

Anglický jazyk 
 
- Popíšu, co má 
člověk oblečeno. 
 
----------------------- 
- Určuji polohu 
věcí v místnosti. 
Pojmenuji 
pokoje. 

LAU – Dokončíme lekci 7 a začneme 8 - oblečení. 
Str. 53-56. 
 
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 – Where is it? Rooms. 
 
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, 
     v úterý 2.3. proběhnou od 16:00 po Meetu hromadné třídní schůzky. Připojujte se prosí přes odkaz na naši onlinevýuku „3.třída“. 
Před setkáním ještě pro jistotu zašlu všem na Edookit přesný odkaz. 
     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!). 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.ceskatelevize.cz/ivysilani/10606260684-wifina/219553112050017/obsah/693080-priroda-sycek-obecny
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10606260684-wifina/219553112050017/obsah/693080-priroda-sycek-obecny
https://www.youtube.com/watch?v=d0Sv6gYbuzM
https://www.youtube.com/watch?v=ioCO2Pl7Xt0


Úkol v Google Učebně: 



1. Tak jako ty máš jméno a příjmení, také všechny rostliny a živočichové 

mají dvě jména. Celé jméno toho u nás žijícího sýčka je_____________ 

_________________. Popiš tohoto sýčka. Jaká je: 

- velikost sýčího těla:_________________________________________ 

- sýčkova hlava:_____________________________________________ 

- sýčkovy oči:_______________________________________________ 

- sýčkovo peří:______________________________________________ 

- potrava sýčků:_____________________________________________ 

 

2. Doplň podle textu: 

Hnízda sýčků se nacházejí (Kde?)_________________________________. 

Samička klade (Kolik?)____________vajíček_______________(Jaké?) barvy. 

Na vajíčkách samička sedí (Jak dlouho?)______________________, při tom 

ji krmí (Kdo?)____________________. 

 

3. Co znamená sýčkovat?______________________________________ 

Vysvětli alespoň dvěma větami, jak vzniklo rčení , že někdo „sýčkuje“: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

4. V Americe žije zvláštní druh sýčka. Nazývá se 

__________________, protože_________________ 

__________________________________________.  



Pracovní listy do ČJ: 



 



 



Každý den od pondělí 1.3. do pátku 5.3. 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: 

 

 

 

 

 



HRA - Vyjmenovaná slova po S 

                      
     s_lák 

  
    s_ňka  

 

    Vas_l 
          
   hus_té 

   

      CÍL 

  dos_ta  se  

     najíst     

  

   zas_čela 

     

   s_náček 

       

   pos_la  

       

  přes_cený    

    

   us_náme 

   

    s_kot 

     

   s_rečky 

       

   hlas_tě 

  

   s_loměr 

    

    os_pky 

     

   hlas_vky 

   

    nás_lí 

      

    zás_p 

  

    mus_m 

 

    s_korky 

 

     s_tko 

 

  s_chravo 

 

   s_dliště 

   

   pros_nec 

 

   s_t  obilí 

      s_tě 

    modrý 

   

  s_té  jídlo   

   

   s_novec 

 

   nenas_tný 

   

  s_rovátka 

 

  žlutá  s_ra  

 

   s_slové 

   

s_rové  maso 

 

    s_tnice 

 

   S_mona 

 

    s_lnice 

 

  mas_rovat 

 

  vys_pané 

 

   us_lovný   

 

 pos_lnit  se 

 

    s_rotek 

 

zes_lit  radio   

 

 s_vý  holub    

  

    os_ky 

 

   S-lvestr    

 

     s_dlo 

  

     les_k 

 

     s_řit 

  přes_pací 

    hodiny     

  

hlas_tý  zvuk 

 

    s_réna   

 

  s_pkovina  

   přes_la 

   nepřátel 

 

    měs_c 

 

   vys_chá  

 

  s_lničáři 

 

     zlos_n 

 

      ús_lí 

    zámek 

   S_chrov 

 

  v_sílačka 
  

 

   ps_ček 

  

    s_rup 
 

  

     s_ček 

 

 s_řit  sudy   

     

    START      

  brus_rna  

   kamenů 

 

   las_čka 

 

  pos_lovna 
  

     os_řet 

 

- Hra je určena pro 2 – 4 hráče. 

- Každý hráč se postaví se svou figurkou na START a hází kostkou. Padne-li mu 

liché číslo (1,3,5), postoupí na nejbližší slovo, kde je potřeba měkké i doplnit. 

Padne-li mu sudé číslo (2,4,6), postoupí na nejbližší slovo, kde je potřeba tvrdé y 

doplnit. Postupuje se ve směru šipek (tj. cesta vede od startu nahoru, poté 

druhým sloupcem dolů atd.). 

- Pokud hráč určí i/y špatně, jedno kolo nehraje.  

- Vítězí hráč, který dojde první do cíle. 



Pracovní listy do M: 



 



 



Oprašujeme správné postupy_2 
1. Písemné sčítání: 

714 633 518 213 138 617 
222 119 148 219 544 349 

      
 
2. Písemné odčítání: 

785 682 932 614 809 288 
- 144 - 235 - 313 - 500 - 305 -  79 

      
 
3. Písemné násobení: 

398 79 115 281 497 249 
.  2 .  5 .  8 .  3 .  2 .  4 

      
 

4. Pořadí operací: 

17-42:7= 

3.2+4.2= 

54:(3.3)= 

88-12:6= 

 

 

60-5.4= 

4.6+6.4= 

3.3+9= 

59-42:6= 


