
Týdenní vzdělávací plán pro 3. ročník od 27. 4. do 30. 4. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

Opakování slovních druhů 

- nejprve se podívejte na níže uvedený odkaz a zkuste procvičovat s paní učitelkou 

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

- zkuste si udělat několik cvičení na procvičení slovních druhů na níže uvedených 

odkazech ( jen pokud máte možnost ) 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/vyhledavani-1.html 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/vyhledavani-1.html 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena-puvodni/cviceniD1.htm 

- do školního sešitu opište báseň z učebnice str. 75/7 a číslicí nadepište slovní druhy 

- pracovní sešit str. 13/1 dole ( Slohová cvičení ) 

Nové učivo – Pádové otázky 

- přečtěte si žlutý rámeček v učebnici na straně 75  

- naučte se zpaměti pádové otázky – učebnice str. 75 

- podívejte se na níže uvedené odkazy, kde je učivo vysvětlené 

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

https://www.youtube.com/watch?v=e0teTCL0rB8 

 

- do školního sešitu vyskloňujte ( napište podle pádových otázek ) 1 podstatné 

jméno ( libovolné slovo, nějaké si vymyslíte ) 

- do školního sešitu zkuste vypracovat z učebnice str. 75/5 

ANGLICKÝ JAZYK 

Tento týden si zkusíme vysvětlit vazbu There is / There are. Používáme ji tehdy, když chceme 

říct, že někde něco je.  

V jednotném čísle používáme vazbu There is ( Tam je auto. There is a car.).  

V množném čísle používáme vazbu There are ( Tam jsou květiny. There are flowers. )  

-  přečtěte si str. 85, na straně 86/b si zkuste říct celé věty i s obrázkem ( př. There is 

the moon. ), zkuste si přeložit věty do ČJ – úkol c. Na straně  87 v učebnici si 

zkuste věty přeložit ( pro kontrolu si můžete pustit CD ).  
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- zapište si do slovníčku nová slovíčka there = tam, here = tady, zde. Výslovnost 

najdete ve slovníčku v učebnici na straně 122.  

- můžete se podívat na video na níže uvedeném odkazu, vazba je vysvětlena na 

začátku videa. Pozor. Jsou tam některá slovíčka, která neznáte ( např. chair- židle, 

next to – vedle, in front of – před ). Konec videa už je pro Vás složitý.  

https://www.youtube.com/watch?v=O6XMj9ak9mg 

 

- pracovní sešit str. 91/ celá, str. 92/ nahoře opakování - spoj obrázek se správným 

slovem + cv. 3, str. 93/ opakování nahoře – spoj obrázek se správným slovem + 

cvičení 4. 

Pokud budete potřebovat pomoc, napište mi na školní email ( zs.bystrocice@seznam.cz ), 

nebo se domluvíme telefonicky  ( 605 910 544 ) na konzultace přes Skype. Ráda Vám učivo 

vysvětlím.  

- Zrušit ztlumení 

 

PRVOUKA 

- téma: plazi, obojživelníci a bezobratlí 

- v učebnici pročíst str. 64 a 65 

- v PS vypracovat str. 55 a 56 

- do sešitu nalepit nebo přepsat výpis (zašlu emailem) 

- pokud budou žáci chtít, mohou si nakreslit pod výpisy jednoho živočicha z každé 

skupiny 

MATEMATIKA 

- budeme pokračovat ve sčítání a odčítání pomocí rozkladu, učebnice str. 80 - 83 

- učebnice str. 80/6,8 do školního sešitu, nemusí být tabulka, stačí pouze přepsat ve 

formě příkladů 

- učebnice str. 81/1 prostudovat postup, cvičení 2 vypracovat do školního sešitu 

- učebnice str. 82/5 vypracovat do školního sešitu podle vzoru ve cvičení číslo 4 

- str. 83/ prostudovat cvičení 1,2 

- PS – strana 22/1,2,3,5 

         strana 23/ celou 

         strana 24/1,2,4,5 
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