
 

 

                                                                  3.B TÝDENNÍ PLÁN 

                 3.1.–7.1.2022 

TÉMA TÝDNE:  TŘI KRÁLOVÉ 

ČESKÝ JAZYK 
 

Cíl: - Vím, které učivo si potřebuji ještě zopakovat na pololetní práci 
- Učivo, ve kterém více chybuji, si každý den doma procvičuji 

Učivo: ✓ učebnice s.  5-47 

✔ ve čtvrtek 6.1. – čtenářská dílna (děti si donesou vlastní knihu) 

✔ opakování na pololetní písemnou práci – vyjmenovaná slova po B,L,M, 
určit podstatné jméno a sloveso ve větě, druhy vět, párové souhlásky, 
měkké a tvrdé souhlásky, psaní ů/ú, čtení s porozuměním (odpověď na 
otázky k přečtenému textu, vymýšlení nadpisu, hledání klíčových slov), 
dokončení vět podle významu 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
 

Učitelka Martina Laušmanová 

 

Cíl: - pojmenuji části těla  

- některé části těla správně napíšu 

- namaluji příšerku a popíšu ji 
Učivo: ✓ lekce č. 4: head 

✓ učebnice s. 58-60 

 

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: - Vím, které učivo si potřebuji ještě zopakovat na pololetní práci 

- Učivo, ve kterém více chybuji, si každý den doma procvičuji 
Učivo: ✔ Pracovní sešit 1. díl – dokončení 

✔ opakování na pololetní písemnou práci – sčítání a odčítání pod sebe, 
násobení a dělení v oboru do 100, rýsování přímky, úsečky, vyznačení 
bodu na a mimo úsečku, obvod a obsah obrazce ve čtvercové síti, 
sčítání a odčítání do 100 pamětně, zaokrouhlování na desítky 

                      
                                      

NÁŠ SVĚT 
 
Cíl: - řeknu (nakreslím, vytvořím myšlenkovou mapu), kde uvedu alespoň 5 

informací na téma „tři králové“ 

Učivo: ✔ Tři králové  
✔ Opakování – Česká republika 

 
Informace pro rodiče: 
 
 

4.1. úterý - děti si přinesou noviny (stačí 1 do čtveřice) 

 Tento týden nebudeme mít společné odpolední doučování, protože 
jsem na školním lyžařském výcviku. Začneme opět až následující 
úterý.  

 
 
 

                   Krásný týden přeje 

                 uč. Monika Semerádová  
        as.ped. Barbora Grygerová 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 


