
  

                 TÝDENNÍ PLÁN 39 

                   7.6. – 11.6.2021 

Co mít s sebou 
do školy: 

- Pracovní sešity do ČJ a M, učebnice do M, „malé sešity“ (čtverečkovaný, linkovaný, bez linek – zkrátka ty, které 
jsme měli už předtím), žákovský deník, vybavené pouzdro (pero, ořezané tužky a pastelky, guma, lihový fix, 
pravítko, kružítko). 
- Alespoň dvě až tři roušky (chirurgické nebo z nanovlákna, popř. respirátor). 
- Mazací tabulku a fix. 
- Knížku do čtenářské dílny – dětská beletrie, kniha má jeden příběh od začátku až do konce knihy (ne jednotlivé 
pohádky či několik příběhů, ani komiks či encyklopedii). 
- Hotové vizitky knihy a seznam přečtených knížek. 

PŘEDMĚT + 
CÍLE 

 
UČIVO 

HOTOVO 
(Jak dokážu, že to umím?) 

Český jazyk 
- Rozeznávám 
spojky, věty 
jednoduché a 
souvětí. 

Spojky, věta jednoduchá a souvětí.  
Pracovní list. Pracovní sešit str. 61, 16-18, společné aktivity k procvičování (karty, bingo, příběhové kostky…). 
Čtenářské dílny – čtení z vlastní knížky – PŘINÉST SI JI RADĚJI HNED V PONDĚLÍ DO ŠKOLY! 
Písemná práce v úterý 8.6. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Děti nepřítomné můžou procvičovat na https://www.gramar.in, https://skolakov.eu,  
https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-detail-3-trida. 

 
Správně splním úkoly 
v pracovním i malém 
sešitě. 

Matematika 
- Používám 
správně postupy, 
které jsem se 
během školního 
roku naučil/a. 

Geometrie, Bilandské groše.  
Cvičení z 2. dílu pracovního sešitu do str. 41.  
Písemná práce v pondělí 7.6. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pro nepřítomné děti uvádím zde pod plánem výsledky cvičení – vypracují jen ta, kterým budou rozumět… 

Přesně a čistě 
vypracuji úkoly 
v pracovním sešitě a 
učebnici. 

https://www.gramar.in/
https://skolakov.eu/
https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-detail-3-trida


Náš svět 
- Vyjmenuji 
jednotlivé složky 
vzduchu. 

Neživá příroda – vzduch (pokračování). 
Čtení z učebnice, pracovní list. Pokusy. 

Pečlivě dopracuji 
zápis všech pokusů. 

Anglický jazyk 
 
- Použiji čísla do 
100. 
----------------------- 
- Popisuji lidskou 
postavu. 

 
LAU – Budeme si dál povídat o rodině, naučíme se čísla do 100, zazpíváme novou písničku o tom, kdo kde 
bydlí. 
Str. 10-11. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
KOL – Body parts. 

 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     třídní foto bude stát 35,- Kč. Někteří si nechali udělat také skupinové (s kamarády), tato fotka je v menším formátu za 25,- Kč.  
     Teď na konci školního roku bychom chtěli konečně zrealizovat a založit portfolio – jakousi složku, která s dítětem bude putovat až 
do deváté třídy. Děti dostaly za úkol si na to pořídit šanon (široký 7,5 cm) – takový, jaký by se jim líbil, nebo klidně úplně obyčejný, 
který si časem můžou vyzdobit, aby byl „jejich“. Ještě teď v červnu do něj budeme zakládat něco z toho, co mají zatím uloženo u mě 
+ výběr z listů z distanční výuky (když se ptali, co s nimi, říkala jsem jim, ať je zatím schovávají, že z nich budou vybírat). 
     Také jsme znovu začali zadávat úkoly alespoň ze čtení – děti mají každý den 15 minut číst a nechat si to od někoho potvrdit do 
žákovského deníku. Pokud je nějaká chyba v malém sešitě z ČJ, je chybné slovo zakroužkováno. Zakroužkované slovo mají za úkol do 

opravy (za předepsané O . :) přepsat správně. Taktéž bývá předepsána oprava v malém sešitě z matematiky (znovu spočítat a za O . : 

napsat správný výsledek). 
                      Děkuji a přeji co nejpříjemnější dny! 
                                                                      Hana Trtílková 

 

Níže uvedené pracovní listy jsou pouze pro děti, které nebudou přítomny na prezenční výuce.



 



 



 



 



 


