
  

                 TÝDENNÍ PLÁN 40 

                  14.6. – 18.6.2021 

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 sešit str. 17-21, cvičení z učebnice na stranách 26-29. Společné hry a aktivity k procvičování. 
Čtenářské dílny – čtení z vlastní knížky – PŘINÉST SI JI RADĚJI HNED V PONDĚLÍ DO ŠKOLY! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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. 
 

Opakování, procvičování učiva 3. třídy.  
Učebnice str. 104-105. Cvičení z 2. dílu pracovního sešitu do str. 45. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 
- Prozkoumám 
půdu, řeknu, co 
v ní najdu. 

Neživá příroda – voda, půda. 
Čtení z učebnice, pracovní list. Zkoumání půdy venku. 

Zapojuji se aktivně do 
zkoumání půdy, 
rozumím tomu, jak 
funguje půda a 
kompost. 

Anglický jazyk 
- Pojmenuji členy 
širší rodiny. 
----------------------- 
- Hýbu se a 
přitom se učím 
anglicky. 

 
LAU – Budeme si dál povídat o rodině a dělat rozhovory. 
Str. 11-13. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
KOL – Moving. 

 

Informace pro 
rodiče 

     Milí rodiče, 
     v pátek děti dostaly přihlášku do družiny již na příští školní rok. Vedoucí družiny by potřebovala co nejpřesněji zjistit počty  
zájemců o družinu, aby se do září vše rozdělilo, promyslelo prostorové umístění a pedagogický personál. Budeme proto velmi rádi, 
pokud svůj zájem projevíte již nyní – a do pátku 18.6. po dětech pošlete zpět vyplněnou přihlášku a návratku. Děkujeme velmi za 
pochopení. 
     Prosím také, aby si co nejdříve i zbývající děti pořídily šanon (široký 7,5 cm) – abychom mohli založit žákovská portfolia u 
příležitosti závěrečného sebehodnocení, úklidu třídy atd. 
                      Děkuji a přeji co nejpříjemnější dny! 
                                                                      Hana Trtílková 

 

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



 



 



 



 



 



 



 


