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Týdenní plán IV. A 21. 3. - 25. 3. 2022 

 UČIVO CÍL ČINNOST 

ČESKÝ JAZYK 

*slovní druhy 

*podstatná jména  

*určujeme mluvnické 
kategorie 

*skloňujeme 
podstatná jména 

*psaní vlastních jmen 

 

Procvičujeme psaní i. í/y, ý 
v kořenech slov 

(vyjmenovaná slova). 

Skloňujeme podstatná 

jména podle pádů. 

Píšeme si přehled 
gramatiky. 

*Procvičování pravopisu – doplňovačky str. 6, 7. 

*učebnice ze 3. třídy – str. 98 celá strana ústně, cv. 2 
písemně do oranžového sešitu – vypiš podstatná jména 
z celého článku a urči u nich rod, číslo, pád – piš podle 
tohoto vzoru – např. v autobusu – rod mužský neživotný, 
číslo jednotné, 6. pád (můžeš psát zkratky – r. m. neživ., č. 
j., 6. p.) 

ČTENÍ 
 

*čteme o jaru 

*společná četba – 
kniha Ronja, dcera 

loupežníka 

Čteme s výrazným 
přednesem. 

*Přečti si v čítance 110 - 113. 

. 

 

MATEMATIKA 

*zaokrouhlujeme 

*rýsujeme 

*měříme obvod 

Zdokonalujeme se v 
rýsování. 

Opakujeme zaokrouhlování. 

*Vypracuj v pracovním sešitě 2. díl vše na str. 5, 6, 7 a 
v učebnici vše na str. 49, 50. 

*procvičujeme rýsování do velkého modrého sešitu – 
přímky, úsečky, kolmice, čtverec, obdélník, čárkovaná a 
čerchovaná čára 
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*vypracuj pracovní list s příklady 

VLASTIVĚDA 

*J. A. Komenský 

*Renesance 

Vypracujeme referát o J. A. 
Komenském. 

 

*Přečti si v uč. str. 53, 54. 

*Podívej se Dějiny udatného českého národa o J. A. 

Komenském. 

*Vypracuj referát o J. A. Komenském podle pracovního listu. 

PŘÍRODOVĚDA 

*vlastnosti látek 

*převody jednotek 

Čteme a zkoumáme. *procvičujeme převody jednotek délky, hmotnosti, objemu 

*vypracuj v Početníku ze 3. třídy str. 3, 4 – pokud už je máš 

vypracované, v pořádku 

*dopracujeme pracovní list o horninách a nerostech 

DOMÁCÍ ÚKOLY 

pondělí 
21. 3. 2022 

Přečti si diktát v sešitě Vyjmenovaná slova na str. 39 
cv. 1. 

Matematika – pracovní sešit str. 6 cv. 12. 

úterý 
22. 3. 2022 

 Vlastivěda – pracovní list, referát o J. A. Komenském 
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středa 
23. 3. 2022 

Čtení v čítance na str. 113. Vypracování str. 7 v sešitě Procvičování pravopisu. 

čtvrtek 
24. 3. 2022 

 Český jazyk – vypracuj do oranžového sešitu cv. 2 str. 98 
z učebnice Čj pro 3. třídu 

pátek 
25. 3. 2022 
 

Čtení vlastní knihy 

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

Zápis v Reportérském deníku s obrázkem. 


