
Týden 13. 9. – 17. 9. 2021 

Přílohy na vyžádání přes e-mail. Učebnice, prac. listy (přílohy) a sešity lze po 
předchozí domluvě vyzvednout na vrátnici školy. 

Pondělí  

Čj – tiché čtení (vlastní kniha), uč. str. 9/1 – přečíst; a) – diskuse; PS 5/1,2  

DC: PS str. 5/3 

Mat – uč. str. 4/8,9 – písemně (zápis, výpočet, zkouška, odpověď) 

Prv – pracovní list (příloha č. 1), uč. str. 6 

Úterý  

Čj – kontrola DC, PS str. 5/4,5; 6/1,2 

Sloh – opakování hygienických návyků při psaní; popis – člen rodiny (kamarád) + obrázek 
(děti, které u sebe nemají sešit Čj – sloh/čtení, píší do Čj – školní)  

Mat – uč. str. 6/18, 20 – písemně (zápis); uč. str. 7/28 – ústně  

Středa  

Čj – PS str. 6/3,4; uč. str. 9/4; PS str. 7/1, (2)  DC: PS str. 6/5 

Mat – test – sčítání a odčítání do 100; uč. str. 7/27 – písemně, 7/29 – ústně 

Čtvrtek 

Čj – uč. str. 10/2 – ústně, diktát (měkké a tvrdé souhlásky), uvolňovací cviky – zápěstí  

Mat – geometrie – uč. str. 9/3,4; uč. str. 18/1,2 

Čtení – tiché čtení, práce ve dvojici – 1. Doporuč kamarádovi knihu, kterou právě čteš.  2. 
Zdůvodni, proč by si právě tuto knihu měl přečíst.; čítanka str. 12 – společné čtení; společné 
představení knih, které právě čteme 

Prv – příloha č. 2 a 3 (PL); diskuse nad otázkami jednoho rodiče, bez rodičů (uč. str. 6); zápis 
své adresy; pantomima – ukázka domácích prací viz PL 

Pátek  

Čj – uč. str. 10/1, PS str. 7/(2),3,4,(5 – pro rychlíky) 

Mat – uč. str. 10/36,37 – písemně, 11/41,42 – ústně (b,c – písemně), rychlíci (12/53) 

Čtení – tiché čtení, práce ve dvojici – otázka: Kdo je hlavním hrdinou příběhu? Jak bys ho 
popsal (jaký je)?; čtení s porozuměním – https://www.gramar.in/cs/   

ODKAZ: ČTENÍ S POROZUMĚNÍM – 3. ROČNÍK – PŘÍBĚHY O ZVÍŘATECH – KVAK A ŽBLUŇK  


