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Měsíční plán III. A                    Říjen 2019 

Informace 

 28. 10. Státní svátek 
 29. – 30. 10. Podzimní prázdniny 

 

 Prosíme, abyste své děti vodili do školy po vyznačené cestičce, ne přes 
parkoviště a vjezd pro auta. Děkujeme za respektování těchto pravidel, která 
zajistí bezpečnost. 

 Známky zapisuji do edookitu a zároveň si je děti zapisují do své ŽK. 

 

Akce, 
pomůcky 

 7. 10. - 11. 10. podzimní výstava na chodbě školy – děti objeví a donesou 

přírodniny a plody podzimu (nebo výrobky z nich) - uspořádáme výstavku 

společně se třídou 3. B  

Učivo:   
               

Čj 
 
 
 

M 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prv 
 
 
 
 

Aj 
 

 
 Procvičování i/y po tvrdých a měkkých souhláskách 
 Párové souhlásky na konci a uvnitř slov  
 Druhy slov – poznáváme podstatná jména a slovesa 

 
 Malá násobilka v oboru do 10  
 Jednoduché slovní úlohy na všechny početní operace – sčítání, odčítání, násobení, 

dělení 
 Písemné sčítání  
 Prostředí matematiky prof. Hejného  

 krokování  
 výstaviště  
 hadi  
 indické násobení  
 parkety 

 
 Domov – naše vlast, státní symboly, Praha, státní svátek 
 
Gabarová Petra - Dokončení Unit 1- slovní zásoba- dny v týdnu, počasí, příroda. 
Gramatika- vazba "there is, are,", sloveso být a mít. 
Pavelčáková Jana - V letošním roce používáme učebnici Explore Together 1, její 
součástí je karta s kódem, který zpřístupní dětem nahrávky, které používáme ve škole a 
oni si je pak mohou pouštět i doma. Slovní zásobu k jednotlivým lekcím najdete vzadu 
v pracovním sešitě a v případě, že si děti nebudou pamatovat slovíčka ze školy, můžete 
je s nimi doma procvičovat – letos už by měly zvládnout i psanou podobu. V učebnici je 
mnoho příběhů, které budeme číst, čtení nacvičíme ve škole, ale určitě bude prospěšné, 
pokud najdete čas a děti Vám budou moci tyto příběhy přečíst i doma. Ideální by bylo, 
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kdyby děti před každou hodinou AJ doma učebnici otevřely a přečetly si stránku, se 
kterou jsme minulou hodinu pracovali, a zopakovaly si slovíčka. Průběžně budeme psát 
malé testy na probrané učivo. Po dokončení unitu vždy napíšeme kontrolní test. Do 
poloviny října dokončíme první lekci a napíšeme malý kontrolní test. Ve druhé lekci 
budeme opakovat sloveso být a mít, jídlo – oblíbené, neoblíbené, jídlo v Británii. 

Domácí 
úkoly 

       
 Informace a úkoly si děti zapisují do svých notýsků.  

 


