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Měsíční plán 3.A ZÁŘÍ 2021 

 

Informace 

   
Změny týkající se současné situace najdete na webu školy – Aktuality 
https://www.zslesni.cz/aktuality/informace-k-zahajeni-skolniho-roku.html 

 
Absence je nutno zadávat do Edookitu 

 

V případě nepřítomnosti třídní učitelky je zastupující Mgr. J. Jakoubková 
1. 9. proběhne výuka od 8:10 do 10:55 hodin, ŠD i jídelna v provozu (ráno proběhne testování) 

 
 
6. 9. – 10. 9. Projektový týden s plaveckým výcvikem – Sedmihorky 

Prosím uhradit zálohu 2 000 Kč do 3. 9. 2021 na účet 3. A:  2001806451/2010  Děkuji. 
 
14. 9. IQ Landie – Vesmír pro nejmenší  
14. 9. Třídní schůzky společné 16:00 – 17:00 hod. 

27. 9. Ředitelské volno 
28. 9. Státní svátek 
Během září budou vyučující Aj vybírat 600 Kč na učebnice a pracovní sešity AJ 
 

 

Akce, 
pomůcky 

• V tašce 1 rouška v igelitovém sáčku 

• Seznam pomůcek: průhledné obaly na sešity A4, A5 

        penál – pero, tužky (měkká, tvrdá), pastelky, ořezávátko, guma, lepidlo, nůžky, fixa na tabulku, 
zvýrazňovač 

                přezůvky, sportovní oblečení na TV dovnitř i ven 

Ostatní pomůcky budou nakoupeny z červencového příspěvku  

• Od 2. 9. probíhá výuka dle rozvrhu 

• Kroužky zahájí činnost od 6. 9. 

• Fotografování tříd – 8. 9. – bude upřesněn náhradní termín 

• Lesněnky se poprvé sejdou 23. 9. 

 

Učivo:   

 Čj 

M 
 

Prv 

 

       

Aj 

 
Opakování probraného učiva 
Dle prověřených dovedností navážeme na probrané učivo z 2. ročníku 
 
 
Opakování probraného učiva 
Dle prověřených dovedností navážeme na probrané učivo z 2. ročníku  
 
 
Škola – školní řád, naše povinnosti, třídní pravidla, pravidla chování během pobytu v Turnově a Sedmihorkách 
Poučení bezpečnosti 
Domov 
 
 
Opakování probraného učiva  
Seznámení s novou učebnicí Explore Together 1 + 2 a dva pracovní sešity 
 

Domácí 
úkoly 

Denně – hlasité čtení, po, st, čt – písemné 
Pravidelná kontrola penálu a údržba penálu 

https://www.zslesni.cz/aktuality/informace-k-zahajeni-skolniho-roku.html

