
39./4.TÝDENNÍ PLÁN 
týden: 21. - 25. 9. 2020, 3. A   

       

             

 Co se učíme Domácí úkoly 🗹 

ČESKÝ JAZYK 
      

 
OPAKOVÁNÍ Z 2. TŘÍDY, PS str. 5-7, 
DP (dílna psaní) – Dubánek a Zrzka, 
DČ – Vennovy diagramy (postava a 
já) 

*čtu si každý den alespoň 10 
minut 
*začnu připravovat 1 úkol ze 
čtenářského binga 
(prezentace v týdnu od 29.9.) 

 

        
MATEMATIKA  

 
Opakujeme prostředí z 2. třídy, 
PRACOVNÍ SEŠIT STR. 4-5 
+parkety, rodina 

*doplním v PS označené úkoly  

 
PRVOUKA 

 
Místo, kde žijeme (vesnice x 
město) 

*Úkol bude případně 
zaznamenán v diáři 

 

 
ANGLIČTINA       

 
OPAKOVÁNÍ Z 2. TŘÍDY – číslovky, 
krátké fráze 

*Úkol bude zaznamenán v 
diáři 

 

 
VÝCHOVY         

 
Plavání ve středu 23.9., v úterý 
normální výuka (ČJ, MA) 
 

  

INFORMACE PRO RODIČE:  

Děkuji všem za peníze TF + SRPŠ. Již víme, že pracovní sešity stojí celkem 513,- Kč. Prosím 

přinést 520,- Kč (zbytek dám do TF). 

Výuka venku – Pokud to jen trošku půjde, budeme s dětmi chodit na výuku i ven (alespoň 1x 

týdně). Neumím říci, kdy přesně, bude záležet na počasí a dětech. Proto prosím dejte dětem 

do skřínky VAK, BATŮŽEK NA VÝUKU VENKU a do ní dát tepláky, podložku na sezení (část 

staré karimatky)a podložku na psaní (stačí vystřižený karton velikosti A4) a 5 kolíčků 

(dřevěných). 

PERA NA PSANÍ – Prosím ať každé dítě má 2 pera v penálu. Jedno ať je klasické např. 

Tornádo. Druhé (náhradní může být gumovací). Zkontrolujte, prosím, jak pera píší, zda se 

nezpíjí a nemají moc tlustou linku. Dětem se pak špatně píše. 

FOTKY z naší 3. A najdete https://photos.app.goo.gl/Bucw8urksKPLYHhc6 

Celý týden bude probíhat akce PĚŠKY DO ŠKOLY (na kole, koloběžce, vlakem, autobusem 

apod.) viz stránky školy. Budeme to ve třídě hodně řešit, měřit, stopovat, zaznamenávat, 

pozorovat přírodu… Zkrátka užívat si to. 

 

https://photos.app.goo.gl/Bucw8urksKPLYHhc6


SEBEHODNOCENÍ 

 

Umím ze slov vytvořit větu. 

Vím, jak se píše dě, tě, ně, bě, pě, vě. 
 

 

Umím poznat části příběhu. 
 

 

Umím vypočítat pavučiny. 

Rozumím prostředí parkety. 
 

 

Umím říci co má vesnice a město společné, 

ale i v čem jsou rozdílné.  

A ÚPLNĚ ZVLÁDÁM, PRACUJI ZCELA SAMOSTATNĚ. 

B ZVLÁDÁM, OBČAS S DROBNÝMI CHYBAMI, PLNÍM ZADANÉ ÚKOLY. 

C DOPOUŠTÍM SE DROBNÝCH CHYB, POTŘEBUJI POMOC UČITELE. 

D MÁM NEDOSTATKY VE ZNALOSTECH SÁM/SAMA SI NEVÍM RADY. NEZAPOJUJI SE. 

 

MOJE ÚSPĚCHY – CO SE MI PODAŘILO  ČTU KAŽDÝ DEN – VYBARVI + napiš co čteš!! 

 PO ÚT ST ČT PÁ 

     

 

___________________     Jana N.  


