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Měsíční plán 3.B

září 2022

• 1. 9. – zahájení školního roku 2022/23, máme 2 vyučovací hodiny
• od 2. 9. – počet vyučovacích hodin dle rozvrhu

Informace

• od 12. 9. zahájení činnosti kroužků a volnočasových aktivit
• 13. 9. – společné třídní schůzky SRPDŠ – od 16.00 hod ve třídě 3.B
• 28. 9. – státní svátek
• Školní družina funguje od 1. 9. v době od 6.30 – 16.30 hod.
• 1. 9. – zahájení školního roku, zápis do „Lesní školy“, reportérský deníček a penál s sebou
• 2. 9. – začátek Lesní školy v Lesní, s sebou domácí úkol z 1. 9. (list + něco lesního), aktovku,
box na VV a všechny pomůcky do třídy
• 5. 9. – fotografování tříd
• 6. 9. – první hodina tělesné výchovy, děti budou potřebovat cvičební úbor dovnitř i ven.

Akce,
pomůcky

• 9. 9. – harmonizační den v Ekoparku. Sraz v 8.10 před vchodem do šatny, návrat na oběd.
S sebou: pohodlné turistické oblečení a obutí dle počasí, batůžek se svačinou, pitím, drobným
kapesným, tužkou, pláštěnkou a čipem. Není potřeba školní aktovka ani penál, stačí tužka na
psaní. V Ekoparku se pracuje s blátem i vodou, zvažte tedy výběr oblečení případně s sebou
něco náhradního. Za velmi nepříznivého počasí lze akci přesunout.
• 23. 9. – Naše první „Tajů plná výprava do lesa“. Místo srazu upřesním, návrat na oběd.
S sebou: pohodlné turistické oblečení a obutí dle počasí, batůžek se svačinou, pitím, malým
penálem, pláštěnkou a čipem. Jdeme za každého počasí.
• Pátky 16. + 30. 9. – dílna čtení – s sebou knihu, kterou děti čtou samy.
• Do konce září, prosím, průběžně obalujte učebnice a sešity.
• Pokud mají děti doma starý reportérský deníček, ať mi ho, prosím, donesou.
•
•
•
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•
•

V týdnu od 19. 9. úvodní písemné práce z českého jazyka a matematiky.
Vypravování o prázdninách
Opakování učiva II. ročníku – pravopis ú/ů; i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, párové
souhlásky na konci slov, druhy vět
Opis a přepis slov, vět, textů
Párové souhlásky uvnitř slov
Čtení s porozuměním, práce s textem

•
•
•
•

Opakování učiva II. ročníku – známá matematická prostředí
Počítání s násobilkou a mincemi
Zkoumání tvarů a částí, rýsování
Krokování a parketování

•
•
•

Škola – jsem školák, školní rok, bezpečná cesta do školy
Domov – můj domov, moje město, naše vlast
Podzim – příroda na podzim

•
•
•
•

Seznámení s novou učebnicí Explore Together 1
Pravidla hodnocení, opakování látky 2. ročníku
Úvodní lekce Hello Again – dny v týdnu, sloveso to be (být), osobní zájmena
Průběžné testy na probranou látku a slovní zásobu

Letos místo čtecí karty zavedeme ÚKOLNÍČEK na zaznamenávání čtecího a psacího úkolu.
Čtecím úkolem bude často čtení vlastní knihy. Během volných dnů si opět děti zaznamenají nějakou
událost do svého reportérského deníčku, pak nám o všem budou vyprávět.
Přeji Vám pohodový začátek nového školního roku. Helena Hanzalová
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