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3. A 

 

9.TÝDENNÍ PLÁN – distanční výuka 

            na týden od 25.1. do  28.1. 2021 
 

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

tel.:731 067 706 

 

Sdělení třídního učitele: 

 

Vážení rodiče, milé děti, posílám nový týdenní plán. Stejně jako vy doufám, že se už brzy uvidíme se všemi 

ve škole. Tento týden bude o trošku kratší, protože 29.1. mají děti pololetní prázdniny. Z tohoto důvodu 

mi posílejte vypracované úkoly dle pokynů v týdenním plánu, nejpozději však 28.1. Děkuji. 

Nezapomeňte si vyzvednout výpis vysvědčení – bližší informace níže.. Videohodiny probíhají dle rozpisu 

rozvrhu na stránkách školy beze změny dle pozvánek v gmailu. Učivo probírané na meetu je v plánu 

označeno jako Meet. Znovu připomínám, že toto učivo mi neposíláte ke kontrole. Ti z vás, kteří se 

videohodin neúčastní mi toto učivo zasílají ofocené emailem ve stanovených termínech nebo vše 

odevzdají ve čtvrtek 28.1. do 12:00 hod. ve vestibulu školy a opravené si potom vyzvednou během pondělí 

1. 2. Kdo se účastní videohodin, zasílá ve stanovených termínech povinné úkoly, samostatnou práci, 

zápisy k nalepení do sešitů  a případné dobrovolné úkoly. Prosím o dodržování termínů odeslání. Děkuji. 

Pokud na videohodině něco nestihneme probrat, děti si zapíší do úkolníčku a doma dodělají. Rodiče 

prosím o kontrolu úkolníčků. Děkuji. Čtěte pokyny u jednotlivých dnů a předmětů. Pokud vám něco 

nebude jasné, kontaktujte mě.                            

                                                                                                              S pozdravem vaše učitelka M. Rychnovská 
Sdělení vedení školy: 

 

Vydávání výpisu vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 (pro 3. – 9. ročník) 

Výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 se bude vydávat ve čtvrtek 28. 1. 2021. Žáci či 

rodiče si mohou výpis vysvědčení vyzvednout kdykoliv během dne, od 8:00 – 15:00 ve vestibulu školy. 

Nevyzvednuté výpisy vysvědčení budou k dispozici ve vestibulu ještě následující týden, tj. od 1. – 5. února 

(týden před jarními prázdninami) a to pro žáky či rodiče žáků, kteří budou pracovat v distančním režimu. 

Po jarních prázdninách bude možno výpis vysvědčení převzít od třídního učitele.                  Vedení školy                                                                                                                                                          

Sdělení školní družiny: 

 

 Vybíráme platby za 2. pololetí (240,-Kč).                                                                    Vedoucí školní družiny 
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Český jazyk:   Mgr. Michaela Rychnovská, misaracak@seznam.cz 

 

Milé děti, minulý týden jsme se začali učit vyjmenovaná slova po – L - . Umíme je vyjmenovat zpaměti. Jak 

přijdete do školy, budu zvědavá, jak je umíte..:-) Tento týden budeme učivo dále procvičovat. Některé 

učivo jsme minulý týden na meetu nestihli, proto se k němu nyní vrátíme. 

Meet – PONDĚLÍ - U – str. 77 cv. 1 a) – ŠS písemně,  b), c), d), e) – ústně, PS – str. 25 cv. 3, vyjmenovaná 

slova po – L - https://www.youtube.com/watch?v=yerL0-Jjxxk 

Povinný úkol – U – str. 79 cv. 3a) – písemně do ŠS. Prosím odeslat do 26.1. Děkuji. 

              ČTVRTEK -  U – str. 79 cv. 4 – ústně, PS str. 25 cv. 2 a), b), cvičný diktát     

Učivo procvičujeme zábavnou formou:  https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-l                            

 

Čtení – Čteme z čítanky pro 3. ročník. 

1.Čítanka str. 76 – 80. Je potřeba, aby děti četly denně alespoň 15 minut nahlas. 

Milé děti, na str. 76 si přečteme básničku „Leden“ a naučíme se ji recitovat zpaměti – do 4.2.  ( Budu ji 

zkoušet do ŽK ). V rámci denního procvičování čtení čteme články od str. 77 – 80. Po příchodu do školy 

budu zvědavá, jak vám jde čtení. 😊 

2. Hlasité čtení z vlastní knihy – přečtené knihy po přečtení 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. 😊 
 

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

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

 

 

 Milí třeťáci , 

tento týden nás čeká téma "Family" (Rodina).  

1. Přepište si do Vocabulary a naučte se slovíčka 10. lekce a gramatiku z tabulky.  

2. V učebnici si na str. 26 přečtěte a přeložte nahlas 1. a 2. cv.  

3. Poté si v pracovním sešitě v 10. lekci udělejte cv. 1, 2, 3 (čtěte pečlivě zadání).  

Pro opakování a rozšíření slovní zásoby si můžeš do chytrého telefonu/tabletu stáhnout aplikaci 

DUOLINGO .  

Těšíme se na vás v úterý na Google Meet . Vyuč. AJ 

 

He is / He´s         On je  

He´s tall.              On je vysoký.  

She is / She´s       Ona je  

She´s slim.           Ona je štíhlá. 
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Matematika: Mgr. Michaela Rychnovská, misaracak@seznam.cz 

 

Milé děti, umíme již násobilku 10 a 6. Ve středu si ještě doděláme zbytek cvičení, co jsme nestihli minulý 

týden a začneme se učit násobilku 7. Násobky 7 se naučte vyjmenovat zpaměti. Po příchodu do školy budu 

zkoušet násobilku 6 a 10. 😊 Pracujeme v učebnici (U), školním sešitu (ŠS) a pracovním sešitu (PS).  

Pokud si s něčím nebudete vědět rady, podívejte se do učebnice.  

MEET- STŘEDA - U – str. 36 cv. 6, 8 – ústně, str. 37 cv. 1, 2- ústně, cv. 3 – ŠS písemně - první 2 sloupečky,  

PS str. 25 cv. 1, 2, zápis – ŠS – násobilka 7. 

Povinný úkol – U – str. 36 cv. 7 – do ŠS – sudá čísla podtrhneme modře, lichá – zeleně. Prosím odeslat do 

27.1. Děkuji.  

Kdo se neúčastní meetu, udělá si do ŠS zápis a pošle mailem : Nadpis: Násobení a dělení 7 

Násobky – 0,7, 14, 21,28, 35,42, 49, 56, 63, 70. Zápis posílejte do 27.1. Děkuji. 

Učivo si můžeš procvičovat zábavně: https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6 

 https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-7 
 

 

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

 

U – učebnice        PS – pracovní sešit 

Minulý týden jsme se začali učit novou kapitolu – „Živá příroda“ a 1. podkapitolu – „ Stromy a keře“. Tento 

týden nás čeká kapitola „Byliny“. 

U – str. 15 – přečteme si 2. část – „Byliny“ a pozorně si prohlédneme obrázky.  

PS – str. 13, cv. 1 – 3 – vezmi si na pomoc učebnici.. - prosím odeslat do 28.1. Děkuji. 

Do ŠS si nalepíme zápis  a obrázky z přílohy vzadu.  - prosím odeslat do 28.1. Děkuji. 
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PŘÍLOHA 

Zápis a obrázky k nalepení do sešitu ČJS: Než si nalepíme zápis a obrázky, napíšeme datum a nadpis: 

Byliny 

Byliny mají dužnatý stonek. Rostou na celé planetě – u vody a ve vodě – leknín, na horách – hořec, v lesích – 

sasanka, na loukách – zvonek, kopretina, na poušti – kaktus, v chladných krajích – lišejník, v pralesích – 

orchidej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


