
  

                          TÝDENNÍ PLÁN 26 

                            8.3. – 12.3.2021 

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 8.3.   8:25-9:20 ČJ + M KOL, AJ LAU,     9:20-10:15 ČJ + M LAU. 

Úterý 9.3.        8:25-9:10 AJ. 

Středa 10.3.     8:25-9:20 ČJ + M LAU,                       9:20-10:15 ČJ + M KOL. 

Čtvrtek 11.3.   8:25-9:20 ČJ + M KOL,                       9:20-10:15 ČJ + M LAU. 

Pátek 12.3.      8:25-9:20 ČJ + M LAU,                       9:20-10:15 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 
- Odříkám řadu 
vyjmenovaných 
slov po V, píšu 
v nich správně 
i,í/y,ý. 

Vyjmenovaná slova po V. 
Při online výuce se zaměříme na vyjmenovaná slova po V. Měj připravené nové pexeso, kartičky I,Í,Y,Ý a 
mazací tabulku s fixem. 
 
Další povinná samostatná práce mimo online hodiny: 
- Pondělí: naučit se řadu vyjmenovaných slov pomocí pexesa (nebo webové stránky skolakov.eu), nalepit si 
nová vyjmenovaná slova do Pomocníčku. Pracovní list v Google Učebně „Vy, vysoký, výt“. 
- Úterý: TV vysílání POHLEDNICE (do pátku 19.3.). 
- Středa: pracovní list v Google Učebně „Výskat, zvykat, žvýkat“. 
- Čtvrtek: pracovní list v Google Učebně „Vydra, výr, vyžle, povyk“. 
- Pátek: pracovní sešit str. 45-46 - „Vy, vysoký, výt“, „Výskat, zvykat, žvýkat“ a „Vydra, výr, vyžle“.  
 
- Průběžně: čtení z vlastní knížky - vypracovat alespoň dvě vizitky knihy za celý školní rok. Všechny přečtené 
knihy (i ty bez vizitky) si také zapisuj do seznamu. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Další možné procvičování: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-v, 
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. 

Počítání do 1000, hodiny. 
Při online výuce se budeme věnovat také počítání času – využijeme násobilku a zkusíme s ní násobit i větší 
čísla než 10, budeme procvičovat, co už bychom měli znát. Měj připravenou mazací tabulku a fix. 
 
Další povinná samostatná práce mimo online hodiny: 
- Pondělí: pracovní list v Google Učebně „Měřím čas“. 
- Úterý: pracovní list v Google Učebně „Měřím čas_2“ NEBO výroba slunečních hodin podle návodu (nebo si 
najdi či vymysli svoje jiné řešení), nemusíš na nich pracovat sám/sama, pokud ti někdo pomůže. (Pozor - 
musíš dokázat- např. fotkou přiloženou k úkolu v Google Učebně - že jsi hodiny udělal/a)! 
- Středa: pracovní list v Google Učebně „Oprašujeme správné postupy_3“. 
- Čtvrtek: pracovní list v Google Učebně „Násobím do sta“. 
- Pátek: počítání na https://www.umimematiku.cz/. 

 
Spočítám správně 
příklady v Google 
Učebně. 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-v
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/


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Další možné procvičování: https://www.umimematiku.cz, https://www.skolasnadhledem.cz/game/6666, 
https://www.matika.in/cs/#3.  

Náš svět 
- Zjistím, jak žije a 
jak vypadá výr. 
 
 

Povinná samostatná práce mimo online hodiny: 
- O dalším zvířeti z nové řady vyjmenovaných slov si nejdřív pusť asi čtyřminutové video: 
https://www.youtube.com/watch?v=f927-zpWrRg. Pak si přečti vyjmenované čtení „Výr“ v Google Učebně a 
napiš odpovědi na otázky. 
- Budeme se dále věnovat času. Pro zopakování si můžeš pustit toto krátké video: 
https://edu.ceskatelevize.cz/video/1607-stridani-rocnich-obdobi. 
- Přečti si stránku „Měříme čas“. 

 
 
Odpovím na otázky 
v Google Učebně. 

Anglický jazyk 
 
- Pojmenuji 
základní 
oblečení. 
----------------------- 
- Upevňuji si 
dříve probrané 
učivo. Určuji 
polohu místností 
a předmětů 
v domě či bytě. 

LAU – Lekce 8 – Clothes - oblečení. 
Učebnice str. 56-58. 
 
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 the 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,  
    děkuji za hojnou účast na třídních schůzkách. Tento týden jsem zatím o 10 minut prodloužila videohovory, v polovině bude kratičká přestávka. 
Další úpravy ještě promyslím, aby nemusely proběhnout přesuny angličtiny, speciálních předmětů dětí s dyslexií apod. – uvidíme, jak se mi to 
nakonec podaří. 
     Přeji příjemné dny! 
                                                                            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.umimematiku.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/6666
https://www.matika.in/cs/#3
https://www.youtube.com/watch?v=f927-zpWrRg
https://edu.ceskatelevize.cz/video/1607-stridani-rocnich-obdobi


 

TV vysílání - POHLEDNICE 

 
Určitě jsi někdy viděl/a pohlednici. Z jedné strany má na celé ploše obrázek, 

z druhé je stránka rozdělená na dvě části. Ty budeš mít za úkol do sešitu TV 

vysílání vytvořit takovou zvětšenou pohlednici. Na jednu celou stranu listu 

v sešitě nakreslíš obrázek, na druhou celou stranu napíšeš dopis a adresu, 

nakreslíš (nebo nalepíš) nějakou pěknou známku. Na pohlednici i v dopise je 

nutno dodržet pár pravidel: 

1. Oslovení: Milá babičko,… Vážený pane,…  

2. Velká písmena – Vás, Váš, Vaše, Ti, Tobě, Tvůj... Velké písmeno ve tvarech 

slova Vy (někomu vykáš - Váš, Vám, Vámi, Vás, Vaše) a Ty (někomu tykáš - Ti, 

Tobě, Tebou, Tebe, Tvůj) slouží k vyjádření úcty, je slušnost psát velké písmeno. 

3. Napiš dopis svému oblíbenému sportovci, herci, zpěvákovi, topmodelce, 

tanečnici, youtuberovi, postavě z knihy, anglické královně, své kočce (adresáta 

si vymysli – podle toho, komu bys Ty nejraději napsal/a)… Tvůj dopis by měl 

mít alespoň 8 – 10 vět. Pamatuj na pravopis, který jsme se už učili! 

4. Závěr a rozloučení: Se srdečným pozdravem… Srdečně Vás zdraví… Na 

shledanou … 

5. Podpis – Tvé jméno. 

6. Adresa – komu má být dopis doručen (pokud budeš psát někomu, koho 

adresu neznáš, vymysli si ji – ale ať je napsaná tak, jak se adresa píše!). 

 

 

 

 

 

 

    Titul (Pan, Paní…) 

    Jméno a příjmení 

    Ulice a číslo domu 

    Obec 

    PSČ 



Do sešitu „Pomocníček“: 

Vyjmenovaná slova po V 

 

vy – vysoký - výt; výskat – zvykat - žvýkat; vydra – výr - vyžle; 

povyk – výheň – a slova s předponou vy-, vý- 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



Pexeso – vyjmenovaná slova po V: 

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 V 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. 



Do „našeho světa“ ke čtení: 



Tři návody na sluneční hodiny (hodiny s jednou ručičkou) 

1. Hodiny na zemi nebo na chodníku 

Pomůcky: pastelka nebo klacík, modelína, několik drobnějších kamínků, hodinky. 

Jak na to: Nejdříve vyrobte stojánek na „ručičku“ hodin. Z modelíny udělejte kuličku a do ní 
zapíchněte pastelku neořezanou stranou dolů.  Pak vyhledejte pro hodiny venku vhodné 
místo s hladkým povrchem. Pozor, musí to být místo, na které dopadá celý den slunce. 
Ručičku hodin postavte, tam kde bude střed hodin. Připravte si kamínky, které budou 
sloužit jako ciferník. Teď vás čeká nastavení ciferníku, který bude mít tvar půlkruhu. 
Začněte v celou hodinu, např. v 10 hod a označte kamínkem místo, kam dopadá stín ručičky 
hodin. Pokračujte s označováním každou další hodinu, poslední kamínek položte v 17 hod a 
ciferník pro měření času od 10 do 17 hod jsou připravené. Druhý den se už můžete řídit ča-
sem slunečních hodin a kontrolovat, zda jste hodiny sestavili správně. 

2. Květináčové hodiny 

Pomůcky: květináč naplněný např. pískem, klacík, lihový fix (nebo něco jiného k označení 

hodin), hodinky. 

Jak na to: 

1. Vezměte květináč s pískem a zapíchněte do písku doprostřed klacík. 

2. V celou hodinu si na květináči poznačte čáru podle stínu vrženého středovým 

klacíkem a připište čas. 

3. Každou hodinu udělejte to samé, až máte ho-

diny hotové. 

 

3. Vystřihovánka 

Pomůcky: vytisknuté hodiny, karton na jejich podlepení, 

lepidlo, nůžky. 

Jak na to: Vytiskněte si hodiny. Aby „držely“, budete je 

muset vytisknout na tvrdý papír nebo podlepit. 

Vystřihněte a sestavte podle obrázku. 
 



 



Vyjmenované čtení o přírodě: 



1. Česky zní celé jméno této sovy je výr velký. Jeho latinské jméno 

je______________________.  

A vulpes je (zakroužkuj správnou odpověď): 

a) kříženec vola a psa   b)liška   c)latinské jméno výra 

 

2. Co má výr společného s liškou? (Odpověz alespoň dvěma větami!) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3. Má výr ouška?    ANO x NE 

Svou odpověď zdůvodni:______________________________________ 

 

4. Kde si dělají výři hnízda?____________________________________ 

A jak vypadají jejich vajíčka?___________________________________ 

Co všechno dokáže výr ulovit?_________________________________ 

 

5. Ve videu jsi mohl/a slyšet, že rozpětí křídel výra může být až____cm. 

Rozpětí je vzdálenost mezi levým a pravým 

koncem křídla – jako u tohoto letadla: 

 

Zjisti, spočítej a doplň větu: 

Je to o_______cm více/méně než moje rozpětí. 

 

Video najdeš zde: https://www.youtube.com/watch?v=f927-zpWrRg 

https://www.youtube.com/watch?v=f927-zpWrRg


Pracovní listy do ČJ: 



 



 



Pracovní listy do M: 



 



 

 

 



Oprašujeme správné postupy_3 
1. Písemné sčítání: 

385 492 395 205 149 216 
294 193 339 438 221 230 

      
 
2. Písemné odčítání: 

695 823 371 568 714 912 
- 114 - 111 - 142 - 291 - 399 - 656 

      
 
3. Písemné násobení: 

128 88 307 95 427 84 
.  6 .  8 .  3 .  7 .  2 .  9 

      
 

4. Pořadí operací: 

8.4+49= 

83-5.7= 

49+6.5= 

9.3-2.5= 

 

 

8.6-3.6=  

83-5.7= 

75-9.4= 

5.(81:9)= 


