
Týdenní plán třetí třídy, která hledá zapomenutá řemesla

Mlynářské řemeslo si vyzkoušel/a:________________________________

Předmět 18. dubna do 22. dubna 2016

Český 
jazyk

Vyjmenovaná slova po V, slovní druhy, popis, UČ s. 87-89

Čtení Čtenářská dílna v lese, ve čtení práce s neznámým textem

Matematik
a

Rýsujeme s kružítkem, práce se stovkovou tabulkou, pojem 
kruh/kružnice, UČ s. 70-74

Anglický 
jazyk

Nová slovní zásoba, tvoříme postavu a popisujeme její 
oblečení, hrajeme hru na co myslím UČ s. 59-60

Prvouka Pravidla soužití a spolupráce, ochrana domova, vznik prvních
měst, UČ s. 58, projekt „Vývoj jak a čím se lidé živili“

Předmět Učivo Sebehodnocení 

Český jazyk Poznám až na částice a 
příslovce slovní druhy jako:

mistr      tovaryš    učeň

Čtení Napsal/a jsem popis práce jako: mistr      tovaryš    učeň

Matematika Kružnici kroužím jako: mistr      tovaryš    učeň

Anglický jazyk Společný projekt jsem zvládl 
jako:

mistr      tovaryš    učeň

Prvouka Znám, proč lidé vytváří pravidla
pro život ve společnosti jako:

mistr      tovaryš    učeň



Informace pro rodiče:
* prosím vyplňte dotazník k projektu „Ovoce do škol“, děti dostávájí v tomto projektu 
zdarma ovoce a zeleninu v průběhu roku. Děkujeme! 
http://ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx?id=13
* V  pátek 22.4. se uskuteční Den Země.
Přihlásili jsme se do akce Ukliďme Česko a v rámci Dne Země půjdou žáci uklízet okolí 
svého bydliště - obce, které jsou dostupné pěšky z Deblína. Jedná se o páteční 
poslední hodinu a část odpoledne. Bližší info v ŽK.
* Dle počasí půjdeme ven, nejraději ve středu dle počasí, chceme s dětmi vidět naše 
zasázené stromečky v lese směrem Pejškov. Děti si vezmou pohodlné a vhodné obutí, 
oblečení,  batoh se svačinou a pití, plus  ŽK.

Pusťme fantazii do větru a namalujme obrázek, kam bych si zaletěl/a být ptákem (třeba dravce), budu se ptát
na místo a druh ptáka. Týdenní plán je Tvojí vizitkou, je to o Tobě, Tvé práci. Těším se ! 
Vaše učitelka Míša Walsbergerová


