
 

 

      3.B      TÝDENNÍ PLÁN  
                  5.3. – 9.3. 

   
 
  

ČESKÝ JAZYK 

Vyjmenovaná slova po V - prac.sešit s. 46,  

diktát, čtenářský deník 8.3., sloh – Jaro (vyprávění), čtenářská dílna 8.3. 

(každý si donese do školy knihu, kterou čte) 

 

ANGLICKÝ 
JAZYK 

R.K. – 7. lekce 

M.L. – lekce č. 7, popis člověka (he is fat/slim/tall/short), he has got 

black hair 

J.Š. –7. lekce: téma Na ulici, slovíčka 

MATEMATIKA 

Písemné násobení – prac. sešit s.11-13, učebnice s. 65-67,  

rýsování – geometrické útvary v rovině 

(prosím o kontrolu pomůcek na rýsování – tužka, pravítko, kružítko, 

obalený sešit) 

 

NÁŠ SVĚT 
Rozmanitost přírody:oheň – učebnice s. 43-45 

Prezentace projektů 8.3. 

 
 

Informace pro rodiče: 

 
1. V pondělí jdeme cvičit do tělocvičny. Zkontrolujte, prosím, zda děti 

mají sportovní oblečení a obuv do tělocvičny (se světlou podrážkou). 

2. Na úterý 6.3. si děti do CA donesou plechovku nebo hliněný 

květináček a pěknou větev. Tu pomocí sádry upevníme do plechovky 

(květináče) a nazdobíme. 

3. V úterý 6.3. se koná den otevřených dveří s názvem Den školáka. 

V době od 8:00 do 12:00 hodin bude probíhat otevřená výuka, od 

16:00 do 18:00 hodin prezentace školy. Jste srdečně zváni. 

4. V pondělí 12.3. od 17:00 hodin jste zváni na rodičovskou kavárnu na 

téma matematika Hejný. Dozvíte se zajímavé informace a prostor 

bude také pro Vaše dotazy. 

5. Prezentace projektů od 22.3. bude probíhat jinou formou. Děti si 

nachystají svůj projekt na téma, které je zajímavá (tak jako dosud). 

K tomu si připraví několik bodů (3-5, event. více) na volný list, podle 

kterých nám budou svůj projekt prezentovat (tj. nebudou již číst celý  



projekt, ale vyberou si z něho několik zajímavých informací, které 

nám řeknou). Cílem je naučit se téma, které si vyberu, prezentovat 

vlastními slovy. Doba prezentace 1-2 minuty (max. 5 minut).  

6. Prosíme Vás, pokud máte doma navíc nepotřebné věci, které bychom 

mohli využít v keramické dílně, přineste je do školy (např. válečky, 

vykrajovátka, misky, zbytky látek, krajky, knoflíky). Děkujeme p. 

Paulasové za plastové misky a lžičky. 

 

                                                  S přáním pěkného týdne uč. Monika a Dáša 

 

  

  

 


