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3. A 

 

18. TÝDENNÍ PLÁN – distanční výuka 

            na týden od 5.4. do 9.4. 2021 
 

Třídní učitel : Mgr. Michaela Rychnovská, misaracak@seznam.cz, WhatsApp, Messenger – Michaela Rychnovská,  

tel.:731 067 706 

 

Sdělení vedení školy:                                   Návrat dětí do škol 

 

Vážení rodiče, 

dle vyjádření MŠMT je prioritou Vlády ČR návrat dětí do škol od 12. dubna 2021. Návrat se prozatím týká dětí 1. 

stupně a to v rotačním režimu (ve škole se v prezenční podobě výuky střídají celé třídy). Jestli se tento návrat opravdu 

uskuteční, se rozhodne teprve v následujícím týdnu, na základě jednání Vlády ČR (pravděpodobně v úterý). 

Prosím sledujte webové stránky školy, FB stránku „Javorník a jeho dění“ a také informace od svých třídních učitelů. 

Jakmile budeme mít veškeré informace, o které se budeme moci opřít, organizaci zveřejníme.  

Děkujeme za pochopení a součinnost.                                                                                                     Vedení školy 

 

 

Sdělení třídního učitele: 

Vážení rodiče, milí žáci,  

zdravím vás všechny po Velikonocích a doufám, že jste si během velikonočních prázdnin odpočinuli a že jste načerpali 

nové síly do další práce. 😊Chtěla bych ještě jednou poděkovat všem, kteří se zapojili do Jarně-velikonoční výzvy buď 

tím, že donesli do školy vybarvené velikonoční vajíčko anebo tím, že mi poslali fotky k prezentaci. Děkuji za 

spolupráci. Pevně doufám, že se již brzy společně uvidíme ve škole. Sledujte internetové stránky školy, kde naleznete 

potřebné informace.  

Odesílání úkolů: Tento týden mi nemusíte nic posílat ke kontrole. Zadané úkoly a vypracovanou práci si 

zkontrolujeme s dětmi po příchodu do školy. 😊  

Během týdne dostane emailem „Informace o hodnocení distanční výuky za období (únor–březen). V případě 

nejasností a dotazů mě můžete kdykoliv kontaktovat. 

                                                                                                                                 S pozdravem M. Rychnovská 

 

Český jazyk:   Mgr. Michaela Rychnovská, misaracak@seznam.cz 

 Pracujeme v učebnici (U), školním sešitu (ŠS), pracovním sešitu (PS) 

Milé děti, tento týden ještě zůstaneme u vyjmenovaných slov  – S – a budeme je dále procvičovat. Slova už 

umíme správně zpaměti vyjmenovat. Ve čtvrtek už budu zvědavá, kdo si zaslouží 1 do ŽK. 😊 
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Meet - ČTVRTEK -  U – str. 99 cv. 5- ústně, tajenka – ŠS, PS str. 33 cv.4, čtení s porozuměním – čteme 

společně text z přílohy – „Osada Havranů“. Děti si na čtvrteční meet nachystají text z přílohy. Zájemci si 

mohou text přečíst předem. Kdo bude pěkně číst, může dostat 1 do ŽK. 😊 

 

Učivo procvičujeme zábavnou formou:  

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

Připomínám čtenářský deník: 

Hlasité čtení z vlastní knihy – přečtené knihy zapisujeme do čtenářského deníku. Po příchodu do školy 

budeme mít čtenářskou dílnu, kde mi povykládáte podle čtenářského deníku, které knihy jste po dobu 

distanční výuky přečetli. 😊 

Je potřeba, aby děti četly denně alespoň 15 minut nahlas.  
 

 

 

Anglický jazyk:   Ing. Magdalena Nemeškalová, zsjav.nem@seznam.cz ,  AJ I. 

                              Bc. Petra Baťová, skolabatova@seznam.cz,  AJ II. 

 

 

Milá třído , 

doufáme, že jste si Velikonoce pořádně užili a jste připraveni pustit se do další práce . Úkol pro tento 

týden bude vytvořit poster (plakát) o vaší rodině. 

Na papíře  A4 bude nadpis MY FAMILY a informace, které se k ní vztahují. Vše bude samozřejmě v 

angličtině . Pište v krátkých větách nebo heslech. K nim namalujte obrázek členů vaší rodiny klidně i s 

domácím mazlíčkem a určitě můžete přidat i dům, ve kterém žijete .   

Používejte slovní zásobu a gramatiku jen tu, co znáte. Pracujte s učebnicemi i se slovníčkem. 

Hodnotit budeme nejen angličtinu, ale i celkové výtvarné zpracování, úpravu a náročnost posteru.  

Práce zkopírované, opsané či vytvořené někým jiným než vámi budou hodnoceny nedostatečně. 

Ať se vám daří . Vaše vyuč. AJ 
 

 

Matematika: Mgr. Michaela Rychnovská, misaracak@seznam.cz 

 

Milé děti, pokračujeme se 2. dílem MA PS. 😊 V 1. díle doděláváme učivo geometrie.  

Pracujeme v učebnici (U), školním sešitu (ŠS), pracovním sešitu (PS), sešitu rýsování (SR) 

 

Tento týden se začneme učit nové učivo - „Zaokrouhlování čísel na desítky“. 

MEET – STŘEDA–U – str. 46 cv. 1, 2 – ústně, str. 47 cv. 3 – ústně, zápis, str. 47 cv. 4 – ŠS – písemně, výuková 

prezentace  

Výuková prezentace:     https://www.youtube.com/watch?v=3mPSP6KRHJ8 

 

Zápis do ŠS: (píše pouze ten, kdo se neúčastní meetu) 

Nadpis: Zaokrouhlování čísel na desítky 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-s
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Pravidlo zaokrouhlování: Při zaokrouhlování na desítky je rozhodující číslice na místě jednotek. Jestliže je 

na místě jednotek číslo: 

a) 0, 1, 2, 3, 4 – zaokrouhlujeme dolů – desítky ponecháme a na místo jednotek napíšeme 0  

    Např.: 23 ≐ 20    12 ≐ 10    4 ≐ 0 

b) 5, 6, 7, 8, 9 – zaokrouhlujeme nahoru – počet desítek zvětšíme o jednu a na místě jednotek napíšeme 0 

    Např.: 27 ≐ 30    5 ≐ 10    36 ≐ 40 

    ≐ znak pro zaokrouhlování, čteme (27 zaokrouhlíme na 30) 

Povinný úkol – U – str. 47 cv. 5 – jen první 2 sloupečky, do ŠS, dle zadání, počítej podle vzoru: desítky 

podtrhni barevně: 

    49 

45 + 4 ≐ 50                    NEPOSÍLAT – úkol si zkontroluji po příchodu do školy.  

 

MEET – PÁTEK–U – str. 119 cv. 1 a, b, c, 2, 3 – Rovina – ústně, zápis do sešitu rýsování, PS str. 46 cv. 2, 3, 4, 

5 – dle zadání, prezentace 

Zápis – nadpis: Rovina 

Pod nadpis opiš větu v zeleném rámečku z učebnice na str. 119 cv. 2 a nakresli obrázek roviny vlevo a 

vpravo (pouze kdo se neúčastní meetu). 

Výukové video: 

https://www.youtube.com/watch?v=xl_27Pviulk 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Člověk a jeho svět :  Mgr. Michaela Rychnovská, misaracak@seznam.cz_ 

________________________________________________________________________________________ 

U – učebnice        PS – pracovní sešit         ŠS – školní sešit 

 

Milé děti, tento týden pokračujeme v neživé přírodě kapitolou – „Měříme hmotnost“. 

Nejdříve si přečtěte novou kapitolu v učebnici na str. 24, prohlédněte si obrázky a zkuste si ústně 

odpovědět na otázky. Nakonec vypracujte úkoly v pracovním sešitu na str. 21 cv. 1–6 (přečti si pozorně 

zadání). Podívejte se na výukové video. Vezměte si na pomoc učebnici. 

https://www.youtube.com/watch?v=-wMbjNUsL-o 

Vzadu z přílohy si vystřihněte a nalepte zápis do sešitu.  

Nic posílat nemusíš, zkontrolujeme si po příchodu do školy…😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xl_27Pviulk
mailto:misaracak@seznam.cz_
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PŘÍLOHA 1 

ČJS – vystřihni a nalep do sešitu  

Měříme hmotnost 

Hmotnost tělesa měříme pomocí vah. Váhy mohou být -   digitální (obchody) 

- osobní (měření tělesné hmotnosti) 

- pružinové (kuchyně) 

- nákladní (měření hmotnosti aut..) 

 

  Jednotky hmotnosti:  

    Základní jednotka – kilogram – značka kg. Další jednotky hmotnosti: 

- gram – značka – g 

- dekagram – značka dag, dkg 

           Velké jednotky:                                                                                           

-  tuna – značka – t 

-  metrický cent (metrák) – značka – q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotlivé druhy vah: 
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                                                                                    PŘÍLOHA 2 

ČJ – čtení – pracovní list 1   (čtvrteční meet) 
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                                                                                    PŘÍLOHA 3 

ČJ – čtení – pracovní list 2    (na čtvrteční meet) 

 

        

   

 

 

 

 

              

 

 

 

  

   


