
Týdenní plán 12. – 19. 9. 2022 

3.B 

 ČJ MA PŘ/VL Různé 

 

PO 

12/9 

 

Slohová cvičení: 

Jak se jmenujeme – 

Psaní adresy 

- uč, str. 11 

  

ČTENÍ – ČT, str. 4 – 9  

Jiří Kahoun: Čtení 

Paula Danzigerová: Ambra 

Černá jde do čtvrté třídy 

- čtení, zápis do ČT/SL, 

připojíme obrázek 

 

 

Dopisy z prázdnin 

Hančin dopis 

- uč, str. 7, 8 společně: 

Rodokmen 8/7,8 

Výstaviště 8/9 

Úlohy se dřívky 9/10 

(praktická manipulace s dřívky) 

Pavučiny 9/11, 12 

 

PS, str. 7 

 

  

Tělesná výchova 

„Nástup třídy na začátku, 

na konci hodiny“ 

(hlášení vybraného jedince) 

- pohybové hry s míčem venku 

 

ÚT 

13/9 

 

Opakování učiva 

nižších ročníků 

3. Tvrdé a měkké souhlásky 

- uč, str. 9/ 1a),2,3,4 společně 

zopakujeme s pomocí kartiček 

- PS, str. 7 

 

Individuálně: třídění kartiček 

s výrazy do dvou skupin (I/Y) 

 

Opakujeme a krokujeme 

- uč, str. 10/1,2,3 

 

Vyřeším slovní úlohy 

- uč, str. 11/4 

 

Krokujeme a přepisujeme do 

čísel, Krokujeme s pokynem 

„čelem vzad“ 

- PS, str. 8/1, 9/5 

 

 

  

Tělesná výchova 

„Nástup třídy na začátku, 

na konci hodiny“ 

(hlášení vybraného jedince) 

- cvičení s pěnovými volanty 

- hod tenisovým míčkem do 

dálky, na cíl, školka s míčem 

 

Pracovní činnosti 

„Podzimní běhoun“ 

- dekorativní práce na výzdobě  

třídy, s přírodními materiály 

 

 



 

ST 

14/9 

 

Opakování učiva 

nižších ročníků 

4. Psaní vlastních jmen, 

Řazení slov podle abecedy 

- zopakování pravidel pro 

řazení u praktické manipulace 

(řazení písmen a slov na 

kartičkách, dny v týdnu, jména 

hochů, děvčat – na tabulce) 

- uč, str. 10/1a,3 (společně) 

- PS, str. 8 

  

ČTENÍ – ČT, str. 9 – 13  

Jan Šimlík: Škola 

Jiří Lochovec: Jak 

vznikla příjmení 

Jiří Havel: Proč to tajit 

Jarmila Turnovská: Toho 

kluka už se nezbavíme 

 

 

Geometrie 

Pokryji podlahu ve tvaru 

obdélníku parketami a 

hledám více řešení 

- praktická manipulace 

- PS, str. 9/6 

 

Opakování základních 

geometrických pojmů 

- rovina, bod, přímka, 

polopřímka, úsečka, vzájemná 

poloha dvou přímek v rovině, 

vzájemná poloha bodu a přímky 

v rovině (sešit M - G) 

 

 

PŘ Živá příroda: 

Houby 

- uč, str. 8 

- heslovitý zápis a 

obrázky se stavbou 

těla hřibu hnědého a 

muchomůrky zelené 

do sešitu PŘ 

- PL, str. 5 (máme ho 

už ve složce, doma si 

učivo na příští hodinu 

připomeneme) 

 

Hudební výchova 

Téma: Dopis  

- zpěv písně Znám já jeden 

krásný zámek, rytmizace, 

pohyb na tělo, jednoduchý 

taneční doprovod 

(valčíkový krok v kruhu) 

- poslech A. Dvořák: 

Moravské dvojzpěvy 

- píseň A já su synek z Polanky 

(dá se i dvojhlasně – nejprve 

ale natrénujeme první hlas) 

 

 

ČT 

15/9 

 

Opakování učiva 

nižších ročníků 

4. Psaní vlastních jmen, 

Řazení slov podle abecedy 

- praktická manipulace 

- PS, str. 9 

 

 

Doplním součtové 

trojúhelníky s podmínkou 

- dle uč, str. 11/6 do str. PS 8/2 

 

Vypočítám 

- PS, str. 8/4 

 

Sčítání a odčítání do tisíce 

- příklady v sešitu MA - š 

 

VL Naše vlast – ČR 

- uč, str. 3,4,5 

- opakování 

- PL, str. 4,5 

(společně 

zpracujeme) 

 

Kraje a krajská města 

- uč, str. 6 – 10 - 

doma si projít 

 

 



 

PÁ 

16/9 

 

 

Opakování učiva 

nižších ročníků  

5. Spodoba znělosti 

- uč, str. 12 ústně, kartičky 

- zápis definice sešit ČJ - š 

- PS, str. 10 

 

Diktát: tentokrát nebude 

 

 

Soutěž: Malá násobilka 

- sloupeček na čas a správnost 

- prvních deset vyhrává nálepku 

 

Vyřeším násobilkové čtverce 

a zjistím součet středových 

čísel 

- podle uč 11/8 do PS 8/3  

 

 

  

Výtvarná výchova 

„Můj spolužák“ 

- postava v pohybu 

- linie, čáry, tvary 

- studie měkkou tužkou 

(nejlepší tlustá trojhranná 

z první třídy) 

 

PO 

19/9 

 

Opakování učiva 

nižších ročníků  

5. Spodoba znělosti 

- rozcvička kartičky 

- PS, str. 11 

 

ČTENÍ, str. 14 – 15 

Roald Dahl: Čtvrtek a škola 

- společné čtení, zápis a 

ilustrace do sešitu ČT/SL 

 

 

Sčítání a odčítání do tisíce 

- příklady v sešitu MA - š 

  

Tělesná výchova 

- kondiční cvičení se švihadly 

- drobné hry: podběhy pod 

dlouhým kroužícím lanem, 

přeskakování, přetahy 

 

Poučení před školou v přírodě 

 

 


