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PŘEDMĚT

MATEMATIKA

NÁŠ SVĚT

ANGLICKÝ JAZYK 

(M.L.)

ANGLICKÝ JAZYK 

(E.K.)

Sdělím svůj věk i věk kamaráda. Počítám do 20, 

některá čísla dovedu napsat. Funpark 1, str. 18-20

Počítám do 20. Zapíšu některá čísla. Funpark 1, str. 14-17

Sčítám písemně. uč str. 14-16, PS str. 12-14

Vím, jak správně vybarvím mapu.

 Mapy, plány. Barvy na mapě a jejich význam. Orientace v 

mapě. 

ČESKÝ JAZYK

trénink čtení se správnou intonací

Píšu správně párové souhlásky uč. str. 16-20 (cv. 16/2, 18/7 a 19/13a do sešitu Čj)

Na konci přečtené věty klesnu hlasem

  Týdenní plán

    3.10. - 7.10.

CÍL UČIVO
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Informace pro rodiče:

V pátek si napíšeme diktát z učebnice str. 20/16.

V případě jakýkoliv dotazů nebo nejasností se na mě nebo pana učitele Lukáše nebo Barču neváhejte obrátit.

Vaše Katka Klímová, Lukáš Cahel a Barča Klíčová

Tv vysílání bude opět v pátek 4. hodinu. Téma vysílání pro pátek 7.10. je Podzimní příběh/pohádka . Kritéria hodnocení:  4-5 vět psacím písmem 

+ kontrola pravopisu + obrázek. U dětí, které mají problém se čtením psacího písma, je možné pod to napsat/vytisknout text tiskacím písmem. 

Cena je pracovní sešity a výtvarné potřeby je 717,- Kč. Prosím o úhradu na účet školy 213547755/0600 (do zprávy pro příjemce uveďte 

přijmení dítěte a třídu) nejpozději do pátku 7.10. 2022. Předem děkuji.

Ve středu 12.10. nás čeká beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou. Cena besedy je 60,-, prosím o úhradu do středy 12.10. do rána. Na 

besedě bude možnost nechat si od autorky podepsat její knihu s věnováním, viz. anketa v Edookitu. 

Vážení rodiče, děti dostaly za úkol přes víkend přemýšlet, jaký celoroční projekt by se jim ve třetí třídě líbil. Měl by pro ně být zajímavý a 

současně prospěšný i pro své okolí, komunitu apod.. Těšíme se na na jejich zajímavé návrhy. 

V tomto týdnu nás čekají centra aktivit s mapami a cestováním. Do centra ateliér si děti prosím přinesou malé papírové krabičky (od čaje, léků 

apod.)

Čtenářská dílna bude vždy v úterý poslední (5.) hodinu. Knihy prosím s sebou! 

Ve středu si napíšeme v matematice testík na násobilku 1-6. Prosím opakujte s dětmi násobení a dělení zpaměti těchto násobků. 
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