
Týdenní plán 21. 3. – 11. 3. 2022 

3.B 

 ČJ MA PR Různé 

PO 

21/3 

Vyjmenovaná slova po V 

Procvičování 

- hra dobble s VS a slovy 

příbuznými, kartičky, 

píseň Král atlet 

- dokončení PS, str. 46 

 

 

Počítáme s neposedy 

Násobilkové čtverce 

- PS, str. 18/2, 18/3 

 

 

 Světový den 

Downova 

syndromu 

 

Čtení – 

Prezentace 

přečtených knih 

ÚT 

22/3 

Vyjmenovaná slova po V 

Procvičování 

- hra dobble s VS a 

slovy příbuznými, kartičky 

- zápis zákeřných dvojic 

do sešitu ČJ - školní 

 

Slohová cvičení: 

Psaní adresy 

- připravené prázdné 

pohlednice s linkami 

na adresu (procvičíme si 

každý svoji adresu vlastní) 

 

Zaokrouhlujeme na desítky 

- princip zaokrouhlování, důvod 

- Uč, str. 73/6, 8, 12 

- PS, str. 19/7 

 

Hodnocení soutěže 

Matematický klokan 2022 

 Výtvarná výchova 

- JARNÍ 

OBRÁZEK 

- ilustrace vlastní 

velikonoční 

pohlednice 

- kresba pastelkou 

- velikonoční 

tiskátka možno 

sestavit obrázek 

z nich a vymalovat 

- pracujeme 

s kompozicí 

formátu A5 

ST 

23/3 

Vyjmenovaná slova po V 

Procvičování 

- hra dobble s VS a 

slovy příbuznými, kartičky 

- zápis zákeřných dvojic 

do sešitu ČJ - školní 

- PL s doplňovačkami 

  

Geometrie 

Krychlové stavby  

- rozcvička uč, str. 73/10 (tabulky) 

 

Překládáme a zkoumáme čtverec 

- uč., str. 75/9 

- praktická manipulace s papírem, 

pastelkami, hledání více řešení 

Živá příroda 

Užitkové rostliny 

- uč, str. 37 

společné čtení 

- zápis do sešitu PR 

(Užitkové rostliny 

+ obrázek ke každé) 

Pracovní činnosti 

- výroba jarní 

dekorace 

- zápich do 

květináče  

- origami tulipán 



ČT 

24/3 

Vyjmenovaná slova po V 

Procvičování 

- píseň Král atlet 

- hry s kartičkami 

- písmenkový guláš 

- PL s doplňovačkami 

 

Přepisujeme krokování do čísel 

- uč, str. 74/1,2 

- uč, str. 75/6,7 

- PS, str. 19/5,8 

 

Řešíme slovní úlohy 

- uč, str. 75/4,5,8 

 

 Hudební výchova 

- Lotrando a 

Zubejda 

Písně z filmové 

pohádky, jejich 

texty a zpěv 

melodie. 

Vyprávění 

pohádky podle 

obrázkové osnovy. 

 

PÁ 

25/3 

 

Vyjmenovaná slova po V 

– opakování (diktát) 

 

Vyjmenovaná slova po B, 

L, M, P, S, V, Z - 

procvičování 

 

 

DÚ: Kdo ještě neumí 

bezpečně - doučí se řadu 

VS po B, L, M, P, S, V, Z. 

Vyřeším a vyznačím na ciferníku 

- podle uč., str. 74/3 

do PS str. 19/6 

 

Individuálně pro rychlé žáky: 

- písemné sčítání, odčítání, násobení 

- zaokrouhlování na desítky 

- doma možno procvičovat na 

www.onlinecviceni.cz nebo 

www.skolakov.eu 

Živá příroda 

Užitkové rostliny 

- doplnit zápis v sešitu PR 

ILUSTRACE 

- pokus – pozorování klíčení 

zasazených rostlin, záznam 

pozorování 

Tělesná výchova 

GYMNASTIKA 

Pondělí 

Soutěže 

v družstvech 

 

Čtvrtek 

Gymnastika 

Překážková dráha 

 

Pátek 

Pobyt venku 

 

 

Diktát:  

vesele zavýskl, správný návyk, odlehlá víska, lidový zvyk, čistá vidlička, osázená vinice, rychle přivykl, každodenní povinnost, malý 

Vilém, to je nezvyklé, viklat zubem, výskající děti, velký zlozvyk, slunce svítí, pohádková víla, kráva je přežvýkavec, studený vítr, 

domácí povidla, rozvířil vodu, žvýkat žvýkačku, zbytečný povyk, převratný vynález, vítěz ve vybíjené, nůž a vidlička, vyčistit koberec, 

zralé višně, vydělit dvěma, vyjet z garáže, výchova, vykoupat se v rybníce, vypít do dna, vyřezat obrázek, vysvědčení, vyhledat 

informace, červené víno, vidle 

http://www.onlinecviceni.cz/
http://www.skolakov.eu/

