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Týdenní plán IV. A 24. 1. - 28. 1. 2022 

 UČIVO CÍL ČINNOST 

ČESKÝ JAZYK 

*VS po S 

*podstatná jména  

*určujeme mluvnické 
kategorie 

*skloňujeme 
podstatná jména 

 

Rozumíme vyjmenovaným a 
příbuzným slovům po S.  

Poznáváme podstatná 
jména, určujeme u nich rod, 

číslo, pád. 

Skloňujeme podstatná 
jména podle pádů. 

Píšeme si přehled 
gramatiky. 

*Procvičování pravopisu – doplňovačky str. 22 

*procvičuj si Vyjmenovaná slova – vše do str. 23 

*učebnice Český jazyk ze 3. třídy – pracujeme na str. 82 cv. 
18 + nauč se zpaměti vyjmenovat pádové otázky 1. – 7. pád 

*píšeme si přehled gramatiky – VS, slovní druhy, podstatná 
jména  

ČTENÍ 
 

*čteme a recitujeme 
básně 

*společná četba – 
kniha Ronja, dcera 
loupežníka 

Čteme básně s výrazným 
přednesem. 

*Přečti si v čítance básně na str. 52, 76, 87, 97, 110, 122, 
155, 133 – 135, 142 

*vyber si jakoukoliv báseň přiměřenou tvému věku o 
rozsahu nejméně 4 sloky a nauč se ji do 2. 2. 2022 zpaměti 

. 
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MATEMATIKA 

*Rýsujeme kružnice 

*Dělíme 

*poznáváme a 
zapisujeme zlomky 

 

*Rýsujeme kružnice 
s různými poloměry. 

*Dělíme jednociferným 
dělitelem s postupným 
počítáním, dělíme se 
zbytkem. 

*Poznáváme a zapisujeme 
zlomky. 

* Vypracuj v pracovním sešitě vše na str. 33, na str. 31 cv. 4, 
5, v učebnici vypracuj vše na str. 37.  

*v početníku vypočítej vše do str. 29.  

PŘÍRODOVĚDA 
*Neživá příroda 

 

Měříme čas *Pročti si vše v učebnici na str. 51. 

*Vypracuj v početníku strany s měřením času 30, 31. 

VLASTIVĚDA 

*Husitství Čteme si o Janu Husovi, 
husitech, Janu Žižkovi. 

*Přečti si v uč. str. 41, 42. 

*Odpověz si na otázky na str. 41 v modrém obdélníku 
nahoře. 

*Zapiš si do sešitu o Janu Husovi podle čtení na str. 41 a o 
Janu Žižkovi podle čtení na str. 42. 

DOMÁCÍ ÚKOLY 

pondělí 
24. 1. 2022 

Čtení v čítance na str. 52, 76 Dopočítání příkladů v početníku na str. 28. 
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úterý 
25. 1. 2022 

Čtení v učebnici Vlastivědy na str. 41. Zapiš si do sešitu o Janu Husovi podle čtení na str. 41.  

středa 
26. 1. 2022 

Čtení v čítance na str. 134 - 135 Přepsání vět do (oranžového) sešitu z učebnice Českého 
jazyka ze 3. třídy na str. 82 cv. 18. 

Dokážu vyjmenovat pádové otázky 1. – 7. pád. 

čtvrtek 
27. 1. 2022 

 Př -  dopočítání úloh v početníku na poslední straně. 

pátek 
28. 1. 2022 

Čtení vlastní knihy 

Jedenkrát za 2 týdny donesení své knihy v pondělí 
do školy na Dílnu čtení. 

Zápis v Reportérském deníku s obrázkem. 


