
 

                                                                  3.B TÝDENNÍ PLÁN 

                 26.9.–30.9.2021 

TÉMA TÝDNE:  SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA 

ČESKÝ JAZYK 
 

Cíl: - Hraju hru na robota každý den. 
- Přečtu písmena P,V,J,K,L,S,A,O,U. 
- Sám si před psaním zkontroluju, jak sedím a držím tužku. 

Učivo: ✓ Prac. sešit ČTENÍ s. 18-21 

✓ Prac. sešit zelený (hrajeme si ve škole) s. 10-11 
✓ Prac. sešit fialový (králíčci) s. 9-12 + nácvik číslic 1 (pejsek) s. 1 
✓ Prac. sešit psaní – s. 10-11 

 

MATEMATIKA 
 
Cíl: - Eviduji počet hodů kostkou. 

- Přiložím kamínky ve správném počtu k dané číslici (1-5). 
Učivo: ✓ Pracovní sešit s. 19-21 

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

 

NÁŠ SVĚT 
 
Cíl: - Respektuji pravidla při sportovním dnu. 

- Vyjmenuji dny v týdnu. 
Učivo: ✔ Čas 

                                                                  
Informace pro rodiče: 
 

Pondělí 26.9. Děti dostanou další list na robotování. Tentokrát se 4písmeny. Zkoušejte doma oba listy. 
Pokud se hodně daří, pokračujte v robotování na těžší slova. Využít můžete libovolnou 
knížku nebo dětský časopis. Naopak pokud se nedaří, procvičujte pravidelně každý den 
a nevzdávejte to. Nejprve ty jednodušší slova (nos, les, ves atd.) a pak i ty těžší (cíl, gól 
atd.). Držím palce, ať se daří. 

Středa 28.9. St. svátek 

Čtvrtek 29.9. Sportovní olympiáda pro 1. stupeň.  
Cílem je – vyzkoušet si různé atletické disciplíny 

- Zjistit své silné stránky 

http://www.logickaolympiada.cz/


- Respektovat pravidla závodů 
Děti potřebují sportovní oblečení na ven vč. mikiny a pevné sportovní tenisky. Budou 
běhat, skákat, házet, tak prosím nepodceňte boty. V sandálkách to opravdu nejde, 
stejně jako v botách, které nedrží na nohách.  
S sebou si děti donesou pití, svačinu, klíče s čipem na oběd. 

Pátek 30.9. Půjdeme ven na první centra aktivit. Děti budou tento den potřebovat psací potřeby, 
svačinu, pití, batůžek, do kterého se vejdou desky vel. A4. V případě deště zůstaneme ve 
škole. Přesunuto z minulého týdne. 

 
 

      Pěkný týden přeje 
                                                                                                        uč. Monika Semerádová 
                                                                                                           
 


