
 

 
TÝDENNÍ PLÁN  

3.týden 
21.9. – 25.9. 

PŘEDMĚT 
- 

téma 

 
UČIVO 

ČESKÝ JAZYK 
- 

Pád, číslo, rod 
podstatných jmen 

Cíl: Bezpečně určím rod a číslo u podstatných jmen. Seznámím se s pádovými otázkami a s životností podstatných jmen. 

Pracujeme s učebnicí ze 3.třídy (učebnice máme k dispozici ve škole),od úterka pracujeme v pracovním sešitě ze třetí třídy (i ty by 
měly mít děti ve škole). 

ANGLICKÝ JAZYK 
Martina Laušmanová 

- 
Popis člověka 

Cíl: V několika jednoduchých větách popíšu člověka. 

Prosím, aby si děti přinesly na pondělí pracovní sešit k Happy street 1, ), ten z loňského roku, budeme jej ještě dodělávat. (pozn. 
některé děti je již mají ve třídě). 

ANGLICKÝ JAZYK 
Petr Florián (nemoc) 

- 
Opakování učiva 

Cíl: V několika jednoduchých větách popíšu člověka. 

Prosím, aby si děti přinesly na úterý pracovní sešit k Happy street 1), ten z loňského roku, budeme jej ještě dodělávat. (pozn. 
některé děti je již mají ve třídě). 

MATEMATIKA 
- 

Opakování učiva 3. 
ročníku 

Cíl: Pomocí příkladů si zafixuji správný postup dělení se zbytkem.  

Procvičujeme násobení mimo obor násobilky, dělení se zbytkem, indické násobení. Řešíme jednopodlažní i dvoupodlažní 
výstaviště. 
Rýsujeme úsečky podle zadání. 
Pracovní sešit 4.ročník (1.díl) po str.10.  Vybrané úlohy z učebnice po str.19. 

NÁŠ SVĚT 
- 

Živá a neživá 
příroda/vesmír 

Cíl: Vysvětlím střídání dne a noci a střídání ročních období. Rozumím, jak funguje zatmění Měsíce a Slunce. 

Stále se zabýváme přírodou, hledáme vztahy mezi životem na Zemi a vesmírem. Pomocí pracovních listů si připomeneme Sluneční 
soustavu, střídání dne a noci, ročních období.  
Pracujeme s okopírovanými pracovními listy.  

OSOBNOSTNĚ 
SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

- 
Moje role při řešení 

problému 

Cíl: Pomocí hry zjišťuji svoji roli v týmu při problémových situacích. 

Zahrajeme si týmovou hru-Stavění věží. Povídáme si o tom, jak kdo projevoval, čeho se kdo ujal.  A základě hry zjistíme, komu 
která role vyhovuje a komu ne. Mluvíme o našich silných stránkách. 

DALŠÍ INFORMACE: Milí rodiče a milé děti,  
 
Stále platí, že do 30.9. se můžete registrovat do dalšího ročníku Logické olympiády na www.logickaolympiada.cz. Soutěž probíhá v 
termínu, který pořadatel zašle později (bývá to týden na jednotlivé kategorie) a soutěžící pracují doma online na počítači. Do soutěže 
dítě registrují pouze zákonní zástupci. 
 
V pátek 25.9. jedeme opět na plavání do Kuřimi. První 2 hodiny probíhá výuka (první 2 hodiny Aj a Čj/M), návrat kolem jedné hodiny, 
sebou věci na plavání (plavky-ne kraťase, ručník, případně plavecké brýle-ne masku, dlouhovlásky plaveckou čepici, přezůvky, pro 
jistotu roušku, kdyby byla z nenadání potřeba). Z hygienických opatření budeme odcházet na oběd až ve 13:10 do odvolání, proto 
prosím počítejte vždy v pátek s pozdějším odchodem či vyzvedáváním dětí.  
 
Hromadné třídní schůzky, které vždy v úvodu roku probíhaly ve třídách, letos uskutečňovat nebudeme. Důležité informace do úvodu 
školního roku jak z dění školy, tak ze života třídy Vám budou zaslány edookitem.  
 
                                                                                                      Příjemné dny přeje Jana Šnévajsová, Šárka Halámová a Marcela Jenišová 

http://www.logickaolympiada.cz/


 


