
 

                                                                  3.B TÝDENNÍ PLÁN 

                 20.9.–24.9.2021 

TÉMA TÝDNE:  tajemství vody v lese 1. část 

ČESKÝ JAZYK 
 

Cíl: - čtu tak, aby mi posluchač rozuměl – zřetelně 

- v textu rozlišuji nadpis, věty, odstavce 
- bezchybně přepíšu text 

Učivo: ✓ učebnice s.  9 cv. 1a- přepis 

✔ čítanka s.13-15   
✔ ve čtvrtek 23.9. – čtenářská dílna (děti si donesou svůj oblíbený 

dětský časopis!) 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
 

Učitelka Martina Laušmanová 

 

Cíl: - pojmenuju školní věci 

- začínám s psaním anglicky 

- rozumím pokynům vyučující 

Učivo: ✓ učebnice Funpark 1 s. 7-11 

 

Učitelka Eva Klepárníková 

Cíl: - pojmenuji školní věci ve své aktovce 

- poznám barvy 

- přečtu si dopis od hlavního hrdiny Grega z Anglie 

Učivo: ✓ školní potřeby 

✓ barvy 
✓ dopis od Grega z Anglie 

 

MATEMATIKA 
 
Cíl: - Bez chyby násobím a dělím číslem 3 

- VYŘEŠÍM o n-více (např. o 3 více) 

- VYŘEŠÍM o n-méně (např. o 5 méně) 



Učivo: ✔ Pracovní sešit 1. díl – s. 8-10 (děti potřebují ořezanou tužku č. 3 a 
pravítko na rýsování) 

✔ Učebnice s. 8-12 
✔ do 30.9. můžete zaregistrovat své děti do základního kola 

LOGICKÉ OLYMPIÁDY na www.logickaolympiada.cz 

 

NÁŠ SVĚT 
 
Cíl: - žáci po představení ročního plánu chápou, co budeme při venkovní 

výuce zkoumat a co by se měli naučit  

- při výuce venku respektuji nastavená pravidla 
Učivo: ✔ představení ročního plánu 

✔ vodomorové přicházejí 
✔ ve čtvrtek 23.9. půjdeme na naši letošní 1. venkovní výuku – děti 

budou potřebovat vhodné oblečení a obutí, svačinu, pití, malé 
pouzdro, na dílnu čtení si donesou svůj oblíbený dětský časopis 

                                                                  
Informace pro rodiče: 
 
 

po 20.9. - pomůcky na rýsování 

Čt. 23.9. - venkovní výuka 

Pá 17.9. - Plavecký výcvik 

- Tišnov rozkvete knihami – bližší informace níže a na V září Tišnov rozkvete 

knihami – Tišnovské noviny (tisnovskenoviny.cz) 

    

        Úspěšný týden přeje 

      Uč. Monika Semerádová a as.ped. Lucie Kotoučková 
 
 
 
 

https://tisnovskenoviny.cz/2021/09/02/v-zari-tisnov-rozkvete-knihami/
https://tisnovskenoviny.cz/2021/09/02/v-zari-tisnov-rozkvete-knihami/


  



 
 
 
 
 

 
 


