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Měsíční plán: 3. B                                                                 Říjen 2013  

 

 

Informace  

 Chválím děti i rodiče za úžasné letní reportérské deníčky a za nádherné kouzelnické kostýmy. 
Vím, že Vám oboje dalo práci a moc si toho vážím. Deníčky se za nějaký čas stanou pro děti 
opravdovým pokladem. Všechny je skladuji a předám pak dětem najednou. Díky krásným 
kostýmům jsme si hezky užili začátek čarodějného školního roku a můžeme tak dál společně 
prožívat zase něco jiného, krásného, kouzelného. Děkujeme. 

 Máme za sebou první letošní cetra aktivit, byla to ptačí centra. Děti jsou šikovné, práci v centrech 
nezapomněly. Dokonce se nám v pátek podařilo pracovat v tichosti.  Také letos prosím o 
podpis a komentář k hodnotícímu archu. Děkuji. I letošní centra budou zhruba ve čtrnáctidenních 
cyklech, většinou v úterý, ve středu a v pátek. Těšíme se, že mezi nás opět zavítáte. Jen se prosím 
předem ohlaste, potvrdím Vám, že v daný den centra jsou. Další centra budou o Liberci.  

Akce, 
pomůcky 

 18. 10. Letem ptačím světem – Střevlík, Oldřichov v Hájích. Zakončení ptačích center. Podrobné 
informace děti obdrží vytištěné, sraz v 7:45 na dvoře, návrat kolem jedné hodiny na oběd. 
S sebou 2 jízdenky, svačinu, pití, vhodné oblečení, pláštěnku, jdeme za každého počasí. 

 24. 10. Zarámované příběhy – Oblastní galerie Liberec – sraz 8:00 na školním dvoře. Společně 
půjdeme na program do galerie. S sebou 2 jízdenky na MHD, svačinu, pití, čip. Vrátíme se do 
školy na hodinu tělocviku. 

 29. + 30. 10. Podzimní prázdniny 
 

Pomůcky:   

 Děti postupně dostanou další sešity, prosím o obalení. Pro snazší pořádek by děti měly mít jako 
loni malé desky na Notýsek a velké desky na angličtinu. Pokud je ztratily, prosím, pořiďte nové. 
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- Společné čtení – Harry Potter a kámen mudrců, Čítanka, pohádky o Liberci. 
- Děti z Lesní čtou společně – dvojice třeťáček a páťák čtou každý pátek společně knihu. 
- Opakování učiva z 2. ročníku – psaní párových souhlásek uprostřed a na konci slov, i/y. 
- Abeceda – řazení slov podle abecedy.    Věta, souvětí. Podstatná jména, slovesa. 
- Psaní v písance – tiskací i psací písmena, psaní podle vzoru. 

 
- Řada čísel 0 – 100, orientace na čís. ose. 
- Sčítání a odčítání v oboru do 100. Porovnávání čísel. Slovní úlohy. 
- Násobení a dělení do 100. Násobilky 6, 7, 8, 9, 10. Stejně jako loni musí děti bezpečně 

vyjmenovat nejen násobky, ale i celé příklady. (1.6=6, 2.6=12, 3.6=18…) 
- Čtvercová síť. Osová souměrnost.  
- Měření délky. Převody jednotek délky – mm, cm, dm.  
- Rýsujeme přímky, úsečky. 
 
- Místo kde žijeme. Můj domov, moje město.  
- Orientace v krajině, světové strany, mapa a plán. 

 
- Napsali jsme test Unit 1. 
- Unit 2 – I´m dancing – I can… I can´t… dancing, juggling, jumping, singing,… Test Unit 2 

Domácí 
úkoly 

 Každý den je psací úkol. Ve středu má moje skupina také úkol z angličtiny, který je vždy na pátek. 

 Prosím o podepisování všech úkolů, čtecí karty i hodnotícího archu z center. Děkuji.        

 Prosím také o vyplnění úvodní stránky v Notýsku. Pro Notýsek platí vše jako loni.                                                                                 

Přeji Vám hodně zdraví v tomto chladném podzimním čase...  
Helena Hanzalová                                                                                                                       


