
 

3. ročník MŮJ TÝDENNÍ PLÁN  18. 5. – 22. 5. 2020 

JMÉNO:  33. 

 

Český jazyk Životnost podstatných jmen 
Životnost určujeme pouze u podstatných jmen rodu mužského. Tato podstatná 
jména dělíme na životná a neživotná. Přečti si žlutý rámeček v učebnici na str. 
100, ústně si zkus cvičení 1, 2, 3 na této straně. V pracovním sešitě vypracuj na 
str. 64 cvičení 1, 2 dole. 
Procvičování o rodech podstatných jmen – do cvičného sešitu napiš: učebnice 
str. 99 cv. 6 a), b). 
Písanka – str. 18 – podstatná jména, rody podstatných jmen 
Domácí čtenářská dílna č. 4 
Další čtenářskou dílnu jsem připravila zde. Tentokrát budeš číst ze své knihy. 
Pokud můžeš, vytiskni si a vypracuj na list, který si založíš do svých desek, abys 
ho měl, až půjdeš do školy. Pokud nemůžeš nebo nechceš vytisknout, nevadí, 
vypracuj úkoly do cvičného sešitu. Také můžu pracovní list vytisknout ve škole a 
ty si pro něj po domluvě se mnou můžeš přijít. 
 

Matematika Písemné násobení jednociferným činitelem 
Tentokrát je nutné, aby ses podíval na videa z této stránky. Pokud už budeš 
výkladu rozumět, video si můžeš průběžně zastavovat a zkusit počítat sám: 
https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-59/ 
Písemné násobení bude velmi jednoduché pro toho, kdo dobře umí násobilku. 
Proto ten, kdo ji ještě dobře neumí, musí ji stále procvičovat.  
V pracovním sešitě vypracuj str. 33, prohlédni si i vypracované slovní úlohy 1 a 
2. 

Prvouka Části kvetoucích rostlin 
Přečti si text a prohlédni si obrázky zde. V pracovním sešitě vypracuj str. 50, i tu 
dokážeš splnit samostatně. 
Pokud máš možnost, vytiskni si pracovní list o částech rostlin zde, vyplněný si ho 
založ do svých desek. Pokud ne, zkus úkoly splnit do cvičného sešitu. 
Na prezentaci o květech rostlin se můžeš podívat na této stránce: 
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/kvet/prezentace.htm 
 

http://www.zsdublovice.cz/DOC/Tydenni_plan/soubory/dokumenty/Domaci_ctenarska_dilna_c_4.docx
https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-59/
http://www.zsdublovice.cz/DOC/Tydenni_plan/soubory/dokumenty/Casti_kvetoucich_rostlin_2.pdf
http://www.zsdublovice.cz/DOC/Tydenni_plan/soubory/dokumenty/Rostliny_casti_2.docx
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/rostliny/kvet/prezentace.htm


 
Anglický jazyk How many? (Kolik?) 

V učebnici na str. 49 si přečti krátký rozhovor. Jedná se otázku Kolik? je věcí na 
obrázku. Podobně se ptej na cokoliv na obrázku a odpovídej. Stejně se můžeš 
ústně ptát na věci, které máš např. u sebe na stole (How many pens are there 
on the table?) 
Now listen and point to the right picture. Nyní poslouchej a vyber správný 
obrázek. Nahrávku si pustíš zde. Zkus textu správně porozumět. 
V pracovním sešitě str. 49 cv. 1 Write the answers. (Napiš odpovědi). Odpovědi 
na otázky, číslo napiš slovem. 
Procvičovat můžeš na této stránce: 
http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-pracovni-listy/in-the-
classroom-ipl/110-how-many-kolik/ 
 

 

INFORMACE PRO RODIČE 

1. Na stránkách školy jsou velmi důležité informace k otevření školy 25. 5. 2020. Prosím, 
pozorně si je přečtěte. Nezapomeňte poslat či přinést vyplněnou a podepsanou Přihlášku do 
školy nejpozději 18. 5.2020 a vyplněné a podepsané Čestné prohlášení -  25.5., přinesou děti 
v den nástupu do školy. Děkuji. 

2. S nástupem do školy žádáme žáky o vrácení vypůjčených knížek ze školní knihovny. 

  

  

  

Třídní učitelka:       Markéta Sedláčková      Podpis rodičů: 

 

http://www.zsdublovice.cz/DOC/Tydenni_plan/soubory/audio/HOW_MANY.m4a
http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-pracovni-listy/in-the-classroom-ipl/110-how-many-kolik/
http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-pracovni-listy/in-the-classroom-ipl/110-how-many-kolik/

