
  

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace 

Lesní 575/12, Liberec 460 01 

info@zslesni.cz 

www.zslesni.cz 

 

Telefon: 733 746 188 | Bankovní spojení: 5485852/0800 | IČO: 46744924 | Datová schránka ID: qn4mn8b 

Měsíční plán III. A             Prosinec 2019 

Informace 

 Pondělí 6. 1. zahájení vyučování  

 Pátek 24. 1. pololetní pedagogická rada  

 Čtvrtek 30. 1. rozdání výpisu pololetního vysvědčení 

 Pátek 31. 1. pololetní prázdniny 

 

Akce, 
pomůcky 

9. 1. - Přinést knihu od Ježíška nebo knihu, kterou právě doma čtete 

29. 1. - třídní kolo recitační soutěže: každý si vybere báseň (nejméně 4-5 slok) nebo prózu, 

kterou se naučí. Společně s dětmi vybereme tři nejlepší recitátory, kteří postoupí do 

školního kola 

Pomůcky: kružítko + náhradní tuha, penál, nůžky, lepidlo, pravítko 30 cm 

Učivo:   
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Ca – lidské tělo 
V týdnu od 13. 1 do 17. 1 si napíšeme pololetní písemné práce 
 

 Skloňování podstatných jmen – určování rodu, čísla a pádu  

 Časování sloves – osoba, číslo, čas  

 Vyjmenovaná slova po B 

 Synonyma, antonyma, homonyma 

 Hlasité a plynulé čtení - práce s textem (vypravování)  
 

 Procvičujeme – pamětné sčítání a odčítání v oboru čísel do 100  

 Písemné sčítání a odčítání v oboru do 100 pod sebou i s přechodem  

 Násobení a dělení do 100. (násobilka 9) 

 Zaokrouhlování na desítky 

 Řada čísel do tisíce – zápis čísel, porovnávání čísel, diktát čísel  

 Geometrie – rýsování s kružítkem 
 

 Svět kolem nás – měříme čas a objem 
 Rodina 

 Lidské tělo 

Pavelčáková - UNit 3 - dokončení. Opakování předložek. Opakování barev a slovesa mít 

a být. Kontrolní test za unit. Unit 4 - Oblečení. 

Gabarová - Dokončení Unit 4, opakování slovní zásoby a gramatiky z lekcí 1-4 
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Domácí 
úkoly 

       

 Procvičování násobilky 0 - 10.  

 Kontrola a plnění domácích úkolů dle zápisů v úkolníčku.  

 Čtení knihy dle vlastního výběru na pokračování.  
 

Procvičování probraného učiva na www.rysava.websnadno.cz; www.onlinecviceni.cz 
 
 

Přeji Vám rok 2020 plný radostných chvil. 
Bára Pražáková  

http://www.onlinecviceni.cz/

