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Měsíční plán: 3. A                                                       Prosinec 2013 

Informace  

 Prožíváme advent s losováním a obdarováváním se drobnými dárečky. Děkuji všem rodičům za 
pomoc a spolupráci s adventním kalendářem. Děti se učí mít radost z obdarovávání se i 
z přijmutí dárečku. Je hezké je pozorovat při předávání toho svého malého připraveného pokladu 
a zároveň vidět radost toho človíčka, který dárek přijímá. 

 Během posledního týdne budeme mít více vánočních příprav, zajedeme opět do Ekocentra 
Střevlík a zažijeme Vánoce na statku a se zvířátky, zajdeme na povídání do knihovny – zde Vám 
děkuji za spolupráci s vybráním knížky, s utajením před dětmi i za zaplacení tohoto dárečku a 
poslední den před prázdninami si připravíme ve třídě a tradičně dojdeme ke krmelci. Budu ráda, 
když Vám v páteční podvečer 20. 12. vyjde čas a sejdeme se na procházku večerní ZOO. 

 V Notýsku děti obdržely čtvrtletní hodnocení a na sebehodnotícím archu čtvrtletní 
sebehodnocení a mé slovní hodnocení. Věřím, že si o něm se svým třeťáčkem popovídáte. 
Prosím o podepsání. 

Akce, 
pomůcky 

 1. 12. Lesněnky zpívají u rozsvícení vánočního stromečku. 
 3. 12. Exkurze na liberecké radnici, pokoukání na další významná místa našeho města – 

navazujeme na centra o Liberci. Doprovod rodičů vždy vítáme. 
Sraz v 8:10 v naší třídě. Vrátíme se během dopoledne. 
S sebou: čip, svačina + pití, 2x lístek na tramvaj, penál, úkol z předchozího dne. Oblečení vhodné 
na procházku, případně deštník či plášťenku. Jdeme za každého počasí. 

 4. 12. od 16:30 zasedání výboru SRPDŠ. 
 17. 12. Vánoční koncert pěveckých sborů. 
 18. 12. Projektový den – Kouzlo Vánoc - Ekocentrum Střevlík – podrobnosti před akcí. 
 19. 12. Projektový den – Vánoce v knihovně –  podrobnosti před akcí. 
 20. 12. Projektový den – Vánoce ve třídě a u krmelce –  podrobnosti před akcí. 
 20. 12. Vánoční večerní ZOO 17:00 – 19:00 Již tradičně se s Vámi moc ráda potkám. Pokud děti 

donesou nové školní pomůcky, mají vstup zdarma. 
 21. 12. – 5. 1. Vánoční prázdniny. Sejdeme se s rep. deníčky v pondělí 6. ledna 2014.  
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Společné čtení – Harry Potter a kámen mudrců, Čtení s porozuměním, práce s textem. 

- Stavba slova – předpona, kořen slova,  přípona, koncovka. 
- Podstatná jména – rod, životnost, číslo, pád 
- Vyjmenovaná slova po B (nutnost umět je zpaměti vyjmenovat). Opakování vyjm. slov po Z.  

 
- Stálé opakování násobilky v oboru čísel 0 – 10  

- Sčítání a odčítání dvojciferných čísel v oboru do 100 zpaměti i písemně 

- Geometrie – Vlastnosti a označení rovinných útvarů, měření jejich stran, Osová souměrnost 
 

- Lidské tělo – smysly.  
- Vánoční zvyky a tradice. 

 

- Unit 4 – I’m scared! – How do you feel? I am... How does he/she feel? Who’s happy? 

-  Průběžné opakovací testy ústní I písemné. Test Unit 4.             Christmas, New Year’s Day 

Domácí 
úkoly 

 Z každé hodiny AJ domácí úkol – tedy v pondělí, ve čtvrtek i v pátek budou mít děti malý 
opakovací úkol – psaní, opravu testu nebo naučení se básničky (slovíček, věty,…) zpaměti. 

 Domácí úkol na vánoční prázdniny – zaznamenat si do deníčku vánoční týden a novoroční týden. 
Ode mne povinné nejméně dva zápisy – volné psaní o hezkém zážitku + obrázek nebo foto nebo 
vstupenka... Obsáhlost i frekvence může být větší – záleží již na Vás.  

Krásný adventní čas přeje Šárka Bartošová 


