
 

 

                                                                  3.B TÝDENNÍ PLÁN 

                 13.12.–17.12.2021 

TÉMA TÝDNE:  Vánoce se blíží 

ČESKÝ JAZYK 
 

Cíl: - Ve vyjmenovaných slovech po „M“ píšu „y“ 
- Vyplním si tiskopis přihlášky do knihovny 

Učivo: ✓ učebnice s.  43-46 

✔ čítanka s.66-67 
✔ ve čtvrtek 16.12. – čtenářská dílna (děti si donesou vlastní knihu) 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
 

Učitelka Martina Laušmanová 

 

Cíl: - pojmenuji části těla 

Učivo: ✓ lekce č. 4: head 
✓ učebnice s. 58-59  

 

Učitelka Eva Klepárníková 

Cíl: ✓ procvičím si novou slovní zásobu 
✓ rozumím otázce ,,Have you got...?" a umím na ni reagovat. 

Učivo: ✓ Unit 5 At the park 
✓ procvičování slovní zásoby (téma ,,v parku") 
✓ vazba ,,have got" 

 

MATEMATIKA 
 
Cíl: - dělím 8 bez chyby (pamětně, s násobilkovou tabulkou)  

- vypočítám obvod a obsah obrazce v síti 
Učivo: ✔ Pracovní sešit 1. díl – s.32-34 

✔ Učebnice s. 44-45 
                      
        
 
                                      



NÁŠ SVĚT 
 
Cíl: - Vytvořím myšlenkovou mapu na téma „Můj Štědrý den“ 

- Znám jednotky času 

Učivo: ✔ Vánoční tradice 

 
Informace pro rodiče: 
 

po 13.12. - Anglické divadlo  

- V Tišnově máte možnost bruslení na kluzišti Smíškova, otevírací 
doba - pondělí – neděle 6:30 – 21:00 h. (jen pozor, některé časy 
jsou rezervované) 

- Na výrobu vánočního dárku budou děti potřebovat – krabičku 
tzv.tetrapack malou o objemu 0,25, 0,3 (event. 0,5 l) a 1 velkou 
krabici tetrapack např. od mléka a 1 vánoční ubrousek 

St 15.12. - se bude v naší třídě montovat interaktivní tabule, půjdeme do lesa 
na venkovní výuku – dejte prosím dětem teplé oblečení (v případě 
nepříznivého počasí, velké zimy apod. zajistím útočiště v nové 
družině) 

 - děti se domluvily, že si chtějí nadělit ve třídě dárky, vylosovaly si 
jednoho spolužáka, kterého podělí malým dárkem (nějakou 
drobností pro radost), zároveň si mohou donést i dárky pro další 
spolužáky, které ještě chtějí podělit, děti mohou nosit dárky do 
úterý 21.12. 

   
 
 
 

                   Krásný týden přeje 

                 uč. Monika Semerádová  
        as.ped. Barbora Grygerová 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 


