
 

39. týdenní plán 
7.6. - 11.6. 2021 

ČESKÝ JAZYK 
 

Opakování 
učiva 

-  
Souvětí 

CÍLE:  
• seznámím se s tím, kdy píšu v souvětí čárku a kdy ne 
• napíšu k souvětí správný větný vzorec  

UČIVO 
Učebnice po str.100 
Pracovní sešit do čj, 2.díl: dokončení str. 29, str. 31 
 
V úterý si napíšeme diktát. 

ANGLICKÝ JAZYK 
(LAU) 

            
Lekce 7: People at 

work 

CÍLE:  
• pojmenuju povolání 
• popíšu, co kdo dělá 

UČIVO: Lekce 7: People at work 
str- 48+49  

ANGLICKÝ JAZYK 
(FLO) 

 
Unit 7:  

People at work 
  

CÍLE:  
• Používám přítomný čas prostý k popisu aktivit (I play 

tennis.) 
• Znám tvar přítomného času prostého pro 3. o.j.č. (He, 

She plays tennis.) 
• Popíši různé povolání 

   

UČIVO: Lekce 7: People at work, učebnice str.53-55, pracovní sešit 
str. 61-66. Přítomný čas prostý. Weekly activities. 

MATEMATIKA 
 

Rýsování 
-kolmice 

rovnoběžky 

•  

jednotky času 

•  

        zlomky  

CÍLE: 
• narýsuji kolmici dvojím způsobem 
• převedu bezpečně jednotky času 

UČIVO: 
Pracovní sešit (2.díl) str.33, dokončovací práce 
Pracovní listy a interaktivní cvičení na procvičování jednotek času, 
slovní úlohy. 
  
Pravidelně měj připravené rýsovací pomůcky, v příštím týdnu budeš 
potřebovat 2 pravítka, z toho alespoň jeden trojúhelník s ryskou. 

NÁŠ SVĚT 
 

CÍLE: 
• připravím se spolužáky centra aktivit pro třeťáky  
• spoluvytvářím další plakáty k ekosystémům 



Ekosystémy  UČIVO: 
Ekosystémy lesa, pole a zahrady. 

Milí rodiče a milé děti, 
 
v příštím týdnu pokračujeme v rámci center aktivit v tvorbě výukových plakátu, které pak 
budete sdílet třeťákům. Můžete se také těšit na vymýšlení, promýšlení a přípravu center 
aktivit. 
 
Opět platí, že v průběhu příštího týdne budeme pobývat příležitostně venku na čerstvém 
vzduchu. 
 
Ve středu 16.6 pojedeme na celodenní školní výlet s návratem kolem 15:00. Podrobnější 
informace zašleme v pondělí odpoledne, kdy budeme vědět více podrobností. 
 
Děti mohou od příštího týdne nosit peníze za fotky, cena společné fotky je 35,-Kč., cena za 
fotku ve skupince je 25,-za ks. 
 
Příjemné dny přeje Jana Šnévajsová, Zdeňka Smékalová a Marcela Jenišová 

 


