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Měsíční plán 3. A listopad 2021 

Informace 

 

 Žádáme: Neposílejte do školy děti s příznaky onemocnění   

 Všechny změny týkající se současné situace najdete na webu školy – Aktuality 
 

 Žádáme, abyste nepoužívali při vyzvedávání dětí cestu automatickou bránou – využívejte cestu 
vedenou kolem hlavního vchodu do školy 

 

V případě nepřítomnosti třídní učitelky je zastupující Mgr. Jakoubková 
Veškeré absence je nutno zadávat do Edookitu (taktéž v případě, že dítě po nemoci necvičí) 

17. 11.  Státní svátek 

 

od 18. 11. Triády – společné třídní schůzky rodič + žák + vyučující – odkaz na rezervaci termínu 

https://www.zslesni.cz/tridy/iiia-312/rezervace-terminu-tridni-schuzky-triady-4554.html 

 
 

Akce, 
pomůcky 

 Papírové mince 

 V tašce 1 náhradní rouška v igelitovém sáčku 

 12. 11. Program v KVLK – Čarohrátky s abecedou 

 Věci na TĚLOCVIK: obuv na ven (nelze mít stejné boty do tělocvičny i ven) + teplé oblečení,  
do tělocvičny – sportovní obuv do tělocvičny, kraťasy/legíny, tričko + gumičku na dlouhé vlasy 

 Malá zavařovací sklenice – čistá, bez nálepek, se šroubovacím víčkem (obsah 300 ml) 

 

Učivo:   

 Čj 
 

 

 

 

 

M 

 

 

       Prv 

 

             Aj 

 
• Párové souhlásky 
• Slovesa 
• Abeceda 
• Stavba slova 
• Vyjmenovaná slova po b 

 
• Prostředí – mince, pavučiny,  
• Násobková tabulka, násobilkové čtverce 
• Násobení 6 – 10, upevňování násobilkových spojů 
• Sčítání, odčítání, písemné sčítání 
• Rýsování přímek a úseček 

 
• Živá příroda 

 
• Začínáme 2. lekci 
• My favorite 

• Opakování slovní zásoby týkající se jídla a sloves být, mít  

domácí 
úkoly 

DÚ po, st, čt – písemné úkoly –zapsáno vždy v ÚKOLNÍČKU, OBČAS zadáno v Google Classroom 

Denně pravidelně číst nahlas – čteme se ZÁLOŽKOU 
Pravidelná kontrola penálu  
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