
  

                           TÝDENNÍ PLÁN 34 

                               3.5. – 7.5.2021 

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 3.5.   8:25-9:20 ČJ + M KOL, AJ LAU,        9:20-10:15 ČJ + M LAU. 

Úterý 4.5.        8:25-9:10 AJ. 
Středa 5.5.     8:25-9:20 ČJ + M LAU,                        9:20-10:15 ČJ + M KOL,                        10:25-11:10 AJ KOL. 

Čtvrtek 6.5.   8:25-9:20 ČJ + M KOL,                        9:20-10:15 ČJ + M LAU. 

Pátek 7.5.      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 
- Poznám v textu 
sloveso, 
pokouším se určit 
čas a číslo. 

Při online výuce se zaměříme na slovesa. Měj připravenou mazací tabulku s fixem a pracovní list k danému 
dni – v online hodině bychom si případně vyjasnili některá zadání. 
 
Další povinná samostatná práce mimo online hodiny: 
- Pondělí: pracovní sešit str. 59. 
- Úterý: pracovní list „Tábornická“ (str. 18). 
- Středa: pracovní list „Slovesa - číslo“ (str. 19). 
- Čtvrtek: pracovní list „Hravá“ (str. 23). 
- Pátek: pracovní list „Slovesa - časování“ (str. 24). 
 
- Průběžně: denně alespoň 15 minut čtení z vlastní knížky - vypracovat minimálně 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, 
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/12-cesky-jazyk/2510-3-rocnik, 
https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-detail-3-trida, https://www.gramar.in/cs/#3,  
http://www.vyrostu.cz/Hry/%C4%8Cesk%C3%BD-jazyk. 

 
Správně vyplním 
úkoly v pracovních 
listech. 

Matematika 
- Budu 
procvičovat své 
počítání ve 
vybraných 
příkladech. 

Při online výuce budeme dělat vybraná cvičení ve druhém díle pracovního sešitu. Měj připravený pracovní 
sešit a vybavené pouzdro, mazací tabulku a fix. 
 
Další povinná samostatná práce mimo online hodiny – začneme v hodině některá cvičení, pokusíme se 
vysvětlit postup, pak si doděláš sám/sama. V případě potíží zavoláš na konzultaci na Meet. Uvádím zde 
výsledky – použij je však jen jako malou nápovědu (doplň si jedno číslo do příkladu, dále dopočítej 
sám/sama) nebo až na závěr pro kontrolu. Pokud řešení jen opíšeš, ošidíš tak jen sám/sama sebe, podvodem 
se lépe počítat nenaučíš… 

- Pondělí: pracovní sešit 2. díl: Str. 25, cv.5. Str. 26, cv. 2. Str. 27, cv. 4. 
- Úterý: pracovní sešit 2. díl: Str. 29. 
- Středa: pracovní list „A i G“ (str. 28). 
- Čtvrtek: pracovní list „+,-“ (str. 39). 
- Pátek: úlohy na https://www.umimematiku.cz/ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Spočítám správně 
příklady v úkolech. 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/12-cesky-jazyk/2510-3-rocnik
https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-detail-3-trida
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, čím se 
liší strom, keř a 
bylina. 

Povinná samostatná práce mimo online hodiny: 
Přečti si list ke čtení „Stromy, keře“ a „Byliny“ (najdeš zde pod plánem nebo v Google Učebně) a vyplň 
pracovní list. 

 
Odpovím na otázky 
v pracovním listu. 

Anglický jazyk 
- Řeknu anglicky 
zásady pro zdraví 
s použitím 
slovesa HAVE. 
----------------------- 
- Pojmenovávám 
oblečení, které 
mám na sobě. 

LAU – Budeme si povídat o zdravém životním stylu. 
Učebnice str. 68. 
 
Setkáme se na Meetu v Google Učebně angličtiny v pondělí a v úterý od 8:25 do 9:10. V Google Učebně na-
jdeš také zadání úkolů pro tento týden. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
KOL – Clothes. 
 
Setkáme se online na Meetu v Google Učebně angličtiny v úterý od 8:25 do 9:10 a ve středu od 10:25 do 
11:10. 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, 
     tento týden bude probíhat online. Zadání úkolů opět rozepíšu po jednom a po dnech do Google Učebny. Pracovní listy děti 
dostaly nakopírované ve škole, v Učebně budou vloženy také (kdyby někdo ztratil nebo chyběl), avšak jen v pdf verzi k tisku. Jelikož 
počítám, že se za týden ve škole sejdeme, není potřeba hotové listy fotit a vkládat do Učebny – vše si vyberu v pondělí 10.5. ve 
škole fyzicky a projdu, opravím. Kopie hotových listů tedy do Učebny vloží pouze děti, které se na prezenční výuku za týden 
nedostaví. Ostatní si můžou v Učebně úkol jen odkliknout jako odevzdaný. 
               Děkuji a přeji příjemné májové dny! 
                                                              Hana Trtílková 

Níže uvedené pracovní listy jsou zadány v online „Učebně“ (zde jen pro jistotu – jde o totožné!). V případě, že budete z důvodu absence vyplněné práce 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


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


