
3. třída 18.5. – 24. 5. 2020

Průběžné sdělení ředitele školy ve věci zahájení školních aktivit od 25. 5. 2020

Vážení rodiče.
Věřím, že Vaše rozhodování ve věci 25. 5. není jednoduché, je mi líto, že se o věcech dozvídáme z medií a je mi líto, že 
nemohu výrazněji přispět k objasnění situace z oficiálních zdrojů resortu školství. Nicméně, současná situace má dva 
póly: (a) otázku trvání ošetřovného pro ty z Vás, kteří své dítě do školy neumístíte a (b) problém organizace a zvládnutí 
všech požadavků při otevření školy.

ad ošetřovné:
Přikládám vyjádření a popis situace s vyplácením ošetřovného pana Františka Boháčka, ústředního ředitele ČSSZ, který 
objasňuje v prvních 10ti minutách rozhovoru okolnosti vyplácení ošetřovného a povinnosti udat důvod, pro který dítě 
nebude do školy umístěno. Osobně toto vyjádření v pořadu veřejnoprávního rozhlasu považuji za klíčové a směrodatné.
https://radiozurnal.rozhlas.cz/uvedou-duvod-ziskaji-osetrovne-budeme-rodicum-verit-ujistuje-sef-spravy-
8203476

ad organizace školních aktivit (záměrně nepoužívám slovo „vyučování“):
Konkrétní podobu organizace docházky sdělím20. 5. v odpoledních hodinách v odkazu „Důležité informace“. Musím 
vyčkat na počty přihlášených dětí. Také sdělím termíny těm z Vás, kteří své dítě do školy neumístíte, abyste si vyzvedli 
osobní věci dětí ze školních tříd a šaten. (Šatny a třídy musíme uvolnit pro skupiny dětí a pro solidní podmínky při 
dezinfekci prostor. Ukončení školního roku a rozloučení budeme ještě plánovat.)

Při organizaci budeme vycházet z toho, že musíme zajistit: 



(a)  max. 15 dětí ve skupině s dostatečnými odstupy;
(b) neprolínání skupin dětí a pedagogů;
(c) soulad obsahu školního i domácích vyučování;
(d) omezenou činnost školní družiny (ranní družina je zakázána – čas vstupu do školy bude určen pro skupiny žáků 
konkrétně, nejdříve však v 7:30 hod.);
(e) při počtu dětí nad 15 nebudeme schopni nabídnout odpolední ŠD všem běžně docházejícím dětem;
(f) umístí-li rodič své dítě do školy, budou se jeho školní povinnosti řídit Školním řádem, včetně omlouvání 
nepřítomnosti dítěte, tj. účast na školních aktivitách bude do konce školního roku povinná;
(g) pozdější přijetí dítěte nebude možné.

Počítejte tedy s tím, že děti nebudou ve svých třídách se svými třídními učitelkami, ale vzájemně promíchané, vyučování
bude pouze v hlavních předmětech. Ve hře je krácení vyučování pro všechny třídy na čtyři vyučovací hodiny nebo 
zkrácení činnosti ŠD do 15:30 hod, abychom stihli dezinfekční úklid celé školy pro další školní den.

Vážení rodiče, velmi Vás prosím, abyste se třídním učitelkám ozvali a sdělili, zda umístíte Vaše dítě do školy či 
nikoliv a zda budete požadovat umístění Vašeho dítěte do ŠD. Prosím o dodržení závazného termínu 18. 5., včetně.
V případě potřeby Vám jsem k dispozici.

S přáním klidného víkendu a týdnu
Tibor Vojtko, řed školy

Předmět Uč, PS, písanka,
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Cíl, čeho má být dosaženo Poznámka, doplnění, upozornění

Vyučující                                                      Mgr. Zdenka Říhová (rihova@zsvaldice.cz)

Matematika Učebnice 100  Procvičení učiva násobení a dělení 
mimo obor násobilek

Do cvičného sešitu napiš :
- dva řetězce
- cv. 2. a  3.



 
 

 

- cv. 7.  a  8. -   připomínám malou nápověda – příklady 
jednoduše spočítáš záměnou 
např. 60 : _ = 4   a ty uděláš   60 : 4 = 15
                                           40 a 20

Ostatní příklady si spočítej ústně.

Pracovní sešit 86 Procvičení dělení dvojc. čísla mimo 
obor násobilek.
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Český jazyk Učebnice 76

83
85

Procvičování vyjmenovaných slov.

Slovní druhy -  slovesa , příslovce
 častice, citoslovce

 Do cvičného sešitu napiš  cv . 4, 5.

Slovesa umíme takže zbývá seznámit se s příslovci ,
částicemi  a citoslovci.
Dobře si přečti poučky, ústně splň cvičení na obou stránkách.
Do cvičného sešitu napiš ze str. 83 cv 5 – opiš cvičení a 
podtrhni příslovce.
85 cv. 4 - napiš k podsta.  jménům citoslovce

Ps –

Písanka

Ps – 
Vyjmenovaná 
slova

Čítanka

46 / 3, 4

34, 35

20 / a,b
23 /a 
24/ b

117-119

Procvičení slovních druhů

Vyhledávání slov ve slovech , struktura
přání k narozeninám.

Procvičování vyjmenovaných slov.

Plynulé čtení, uvědomělé čtení. Do cvičného sešitu napiš úkol č.1
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Cíl, čeho má být dosaženo Poznámka, doplnění, upozornění

Vyučující                                                      Mgr. Zdenka Říhová (rihova@zsvaldice.cz)

Člověk a 
jeho svět

Učebnice 59

60

Rozmnožování rostlin. Rostliny 
semenné a výtrusné. Opylování 
rostlin.Plody.
Uživatelské třídění rostlin.
 

 Dobře si prohlédnout obrázky a jejich popisky.

Pracovní sešit 47 / cv. 3
48

Procvičení učiva.

Zápisy do sešitu ČAJS :

Zápis si můžeš stáhnout a vlepit ,jinak opsat.
 
Rozmnožování rostlin

 semenné rostliny ( kvetoucí ) 
- rozmnožují se pomocí semen
- květ musí být opylen hmyzem , větrem
- např. tulipán, obilí 

výtrusné rostliny (nekvetoucí)
- rozmnožují se výtrusy
- např. mech, kapradiny
   

                                                     Plody

  



                               dužnaté                                      suché  (makovice, hrášek)

peckovice                      malvice                      bobule 

např. švestka             jablko, hruška              angrešt, jahoda
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Cíl, čeho má být dosaženo Poznámka, doplnění, upozornění

Vyučující Mgr. Jana Mikulová (mikulova@zsvaldice.cz)

Anglický 
jazyk

Učebnice 55 Cílem je aktivně používat nově 
osvojenou slovní zásobu k povídání o 
sobě nebo o jiné osobě za použití 
sloves :
„BÝT“ (I am, She is, He is) a 
„MÍT“ (I have got, He has got, She has
got)

Cvičení 3 – několikrát si přečtěte, přeložte si ústně do češtiny. 
Všímejte si použití sloves být (is nebo zkráceně ´s) a sloves
 mít (has got nebo zkráceně ´s got)

Cvičení 4 – navazuje na cvičení 3 
jde o „vytažení“  požadovaných informací z textů.
Úkol si napište do sešitu.

PS 55 Cílem je procvičení učiva Cvičení 2 a 4

PRŮBĚŽNĚ SI OPAKUJTE SLOVÍČKA OD ZAČÁTKU UČEBNICE.


