
 

                                                                  3.B TÝDENNÍ PLÁN 

                 19.9.–23.9.2021 

TÉMA TÝDNE:  BEZPEČNĚ NA SILNICI 

ČESKÝ JAZYK 
 

Cíl: - Poznám poslední písmeno ve slově. 
- Hraju hru na robota každý den. 
- Píšu pečlivě podle zadání. 

Učivo: ✓ Prac. sešit ČTENÍ s. 14-17 

✓ Prac. sešit zelený (hrajeme si ve škole) s. 10-13 
✓ Prac. sešit fialový (králíčci) s. 9-12 + nácvik číslic 0,1 (pejsek) s. 1 
✓ Prac. sešit psaní – s. 6-9 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
 
Cíl: - Pojmenuji některé barvy. 
Učivo: ✓ Barvy, pozdrav. 

 

MATEMATIKA 
 
Cíl: - Postavím stavbu podle obrázku. 

- Přečtu číslice 1,2,3,4. 
Učivo: ✓ Pracovní sešit s. 15-18 

✓ do 30.9. můžete zaregistrovat své děti do základního kola 
LOGICKÉ OLYMPIÁDY na www.logickaolympiada.cz 

 

NÁŠ SVĚT 
 
Cíl: - Dojdu bezpečně na zastávku v Deblíně. 

- Vymyslím 1 nebezpečnou situaci na chodníku a řeknu, jak se mám 
správně chovat. 

Učivo: ✔ Pravidla silničního provozu. 
          
 
 
 
 

http://www.logickaolympiada.cz/


                                                         
Informace pro rodiče: 
 
1. Děti mají možnost se zúčastnit logické olympiády. Bližší informace v edookitu a na AKTUALITY 

| Logická olympiáda (logickaolympiada.cz) 

2. Prosím o zakoupení plastové kapsy A4 s drukem. Do kapsy si dělí vloží tabulku, fixy a mazací 
hadřík, aby je měly po ruce a neztrácely je. Děkuji 
3. V pátek 23.9. nás čekají první centra aktivit. Půjdeme ven. Děti budou tento den potřebovat 
psací potřeby, svačinu, pití, batůžek, do kterého se vejdou desky vel. A4. V případě deště 
zůstaneme ve škole a učení venku přesuneme na pondělí. 
4. Pokud chcete s dětmi doma procvičovat učivo na počítači, můžete využít stránky 
skolasnadhledem.cz. K cílenému opakování slouží kódy, které najdete v prac. sešitě a uvádím 
je také níže: 
- matematika – 543 0_ _ (místo _ se dosadí číslo stránky např. 543 009, 543 017 atd.) 
- český jazyk – 561 0 _ _  (místo _  se dosadí číslo stránky např. 561 009,  561 057¨atd.) 
- náš svět – 542 0 __ (místo _ se dosadí číslo stránky např. 542 006, 542 029 atd.).  
Místo _ _ napište čísla stránek z aktuálního týdenního plánu.  
 

 
      Pěkný týden přeje 

                                                                                                        uč. Monika Semerádová 
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