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Měsíční plán 3. A říjen 2020 

Informace 

28. 10. Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu 

29. – 30. 10. Podzimní prázdniny 

Žádáme Vás, abyste své děti v případě příznaků onemocnění do školy neposílali.  

Akce, 
pomůcky 

9. 10. Navštívíme libereckou radnici. Sejdeme se v 8 hodin v naší třídě, aktovku zde necháme. 
Děti mohou mít ještě i malý batůžek s pitím a malou svačinkou do ruky. 

Pomůcky: 

PENÁL – (lepidlo, nůžky, pastelky, 2 tužky, 2 pera s modrým inkoustem, guma, ořezávátko),  
pravítko 30 cm,  obaly na sešitech a učebnicích. 

Svoji rozečtenou knihu si děti přinesou každé pondělí. 

Oblečení a obuv na tělocvik – doporučuji přidat dlouhé sportovní kalhoty a mikinu (teplákovou 
soupravu). 

2 roušky – každá ve svém igelitovém sáčku.  

Do školy nosíme učení podle rozvrhu hodin.  

Učivo:   
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• Párové souhlásky na konci a uvnitř slov 
• Stálé procvičování - souhlásky tvrdé a měkké, druhy vět 
• Slova příbuzná – kořen, předpona, přípona 
• Čtení z čítanky a vlastní četba (čtenářský list) 
• Společná četba - Duchaři 

 
• Utvrzování početních spojů v oboru do 100 – sčítání, odčítání, násobení 
• Písemné sčítání 
• Prostředí – sčítací trojúhelníky, krokování, hodiny, autobus, zvířátka, výstaviště 
• Geometrie – geodesky, stavby, parkety 

 
• Zajímavosti v našem městě 
• Naše vlast 
• Typy krajin a orientace v krajině 
• Živá příroda 

 
• V měsíci říjnu budeme pokračovat v první lekci z učebnice Explore 1. Děti se budou 

postupně učit přečíst jednoduché věty jako: There is a mountain. There are flowers. 
Budou umět jednoduše popsat, co se nachází v přírodě kolem nás. Po první lekci nás čeká 
opakovací test. Téma druhé lekce je jídlo. Děti se naučí vyjádřit, co mají rády a co ne, 
popsat své oblíbené jídlo. 

Domácí 
úkoly 

Písemné domácí úkoly jsou zadávány od pondělí do čtvrtka. 
Čtení své knihy každý den. 

Předem děkuji za spolupráci 
a přeji všem pohodové podzimní dny. 

Šárka Bartošová 
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