
 

                                                                                      3.B TÝDENNÍ PLÁN 

                         6.6.–10.6.2022 

TÉMA TÝDNE:  PRÁZDNINY SE BLÍŽÍ 

ČESKÝ JAZYK 
 

Cíl: ✓ Vím, co se mi v českém jazyce daří. 
✓ Vím, co potřebuji ještě trénovat. 

Učivo: ✓ Čtenářská dílna – čtvrtek 9.6. (děti si přinesou svoji knihu) 
✓ Opakování 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
 
Učitelka Martina Laušmanová 
 

Cíl: ✓ Nacvičím představení o lovu na medvěda. 

Učivo: ✓  

 

Učitelka Eva Klepárníková 
 

Cíl: ✓ Popíšu, co umím/co můžu.  
✓ Vyjádřím, co neumím/nemůžu. 

Učivo: ✓ Unit 9 At the sports centre 
✓ Vazba: I can/ I can´t 

 

MATEMATIKA 
 
Cíl: ✓ Vím, co se mi v matematice daří. 

✓ Vím, co potřebuji ještě trénovat. 

Učivo: ✓ Opakování 

          
             

NÁŠ SVĚT 
 
Cíl: ✓ Vytvořím si výběrové portfolio za 3. ročník 

Učivo: ✓ To jsem já a moje práce ve 3. ročníku 

 
 
 
 
 
 
 



Informace pro děti a rodiče: 
 

po 6.6. ✓ Přivítáme spolužáky ze 4. třídy s anglickým divadlem. 

✓ Prosím o úhradu 350 Kč na divadelní představení – 250 Kč vstupenka  
a 100 Kč autobus. 

st 8.6. ✓ Focení třídy. Cena společné fotografie je 25 Kč, skupinové také  
25 Kč. Děti mají možnost vyfotit se ve skupinkách. Prosím, napište paní 
asistence na mail grygerova@zs-deblin.cz nejpozději do pondělí 6.6., kdo s kým 
se chce fotit. Jen pozor, kolik dětí je na fotografii, tolikrát se fotka tiskne a platí. 

Pá 10.6. ✓ Přihlášené děti jedou na baletní představení, které začíná v 11:00 hodin 
v Janáčkově divadle v Brně. Předpokládaný návrat do 14:30 hodin. Oběd dětem 
odhlásím, do družiny napíšu, že děti přijdou později.  Děti, které nejedou do 
divadla, budou mít výuku ve škole dle rozvrhu. Čeká je také ukázka vojenské 
techniky v areálu školy.  

 ✓ Moc děkujeme naší průvodkyni paní Eibelové, která dětem věnovala papáníčko 
na Den dětí, stala se také jejich průvodkyní na klouzavé cestě lesem až do 
tábořiště a zajistila i hospůdku se zmrzlinkou. Děkujeme 

 

                   Přejeme krásný sluníčkový týden 

                  uč. Monika Semerádová  
         as.ped. Barbora Grygerová 
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