
 

 

      3.B      TÝDENNÍ PLÁN  
                  12.3. – 16.3. 

   
 
  

ČESKÝ JAZYK 
SLOVNÍ DRUHY, opakování vyjmenovaná slova  - prac.sešit s. 48,  

diktát, čtenářský deník 15.3., čtenářská dílna 15.3. 

 

ANGLICKÝ 
JAZYK 

R.K. – My and your room (popis pokoje) 

M.L. – lekce č. 7 

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

MATEMATIKA 

Písemné násobení trojmístného čísla – prac. sešit s.14-16,  

učebnice s. 68-70,  

rýsování – trojúhelník 

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

obalený sešit) 

 

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

při mimořádné situaci ve škole (základní pravidla, únikové východy...) 

 
 

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. 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. 

3. 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).  

4. Opět sbíráme krmivo, granule a konzervy pro psy a kočky, piškoty, 

pamlsky, těstoviny, rýži; kočičí WC a stelivo do WC, hračky, oblečky 

pro psy; pelíšky, obojky, vodítka, klece, misky; odčervovadla, 

prostředky proti blechám a klíšťatům, šampony; deky a peřiny (ne 

prachové), povlečení, závěsy, přehozy, ručníky; úklidové a  



dezinfekční prostředky (savo), prací prášek. Výtěžek bude rozdělen 

mezi útulky a domácí depozita (bez příjmů). Děkujeme 

5. Ve čtvrtek 15.3. nás čeká program Jeden svět na školách. 

6. Stále se při výuce potýkáme s tím, že děti nemají některé pomůcky. 

Navrhuji vám zakoupit plastové desky A4 s drukem, do kterých si 

děti vloží tabulku, 2 fixy (pro případ, že jedna dopíše), pravítko, 

trojúhelník, průhledné desky A4 na psaní tužkou, lepidlo,  

event. kružítko. Desky si děti mohou nechat v lavici. Budou tak mít 

tyto pomůcky vždy, když je budou potřebovat.  

7. V pátek 23. března se na naší škole uskuteční další ročník Noci 

s Andersenem. Ze třídy se zúčastní cca 10 dětí, které do 20.3. 

donesou  vymyšlenou a vyrobenou stolní hru  nebo hlavolam. Na děti 

čeká literární stezka, psaní brkem nebo výroba záložky do knihy. 

 

 

 

                                                  S přáním pěkného týdne uč. Monika a Dáša 

 

  

  

 


