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Měsíční plán: 3. A                                                              Březen 2014 

Informace  

 Naši šikovní recitátoři reprezentovali naši třídu ve školním kole Recitační soutěže. Obdrželi 
pochvalu za přednes. 

 Odvážné byly děti, které si přečetly knihu Začarovaná třída a rády se účastnily konkurzu Děti čtou 
nevidomým dětem. Zaslouží si všechny velkou pochvalu. Z obrovského množství zúčastněných 
čtenářů získal Viktor roli Podkočárníka. Již se těšíme na poslouchání CD. 

 Prosíme o dodání papírových kapesníčků, případně i utěrek. Nejlepší kapesníky jsou v krabici (ne 
samostatné balíčky). Již jsme je všechny spotřebovali. Děkujeme. 

 Upozorňujeme na změnu školních telefonních čísel (do kanceláře i do jídelny). Nová čísla 
naleznete na webových stránkách školy v oddělení Aktuality. 

Akce, 
pomůcky 

 10. 3. – 14. 3. Jarní prázdniny 
 20. 3. od 16:00 Společné třídní schůzky pouze pro rodiče 
 28. 3. Rodiče představují svá povolání aneb oslava Dne učitelů – podrobný rozpis tohoto 

nového projektového dne naleznete z druhé strany tohoto plánu. V případě Vašeho zájmu, mi 
dejte vědět co nejdříve. Více si také povíme na třídních schůzkách. 

 
Další plánované akce s delším časovým nárokem: 
14. 4. Tajemství včelí plástve – STŘEVLÍK v Oldřichově v H. - návrat ve 12:24 na vlak. nádraží. 
14. 5. Praha, Pražský hrad - plánovaný návrat v 17:05. 
16. 6. – 20. 6. Pobyt v přírodě – Hotel Trosky Troskovice. 
Prosím o uhrazení zálohy na tento pobyt do 15. 3. 
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- Vyjmenovaná slova po Z, B, L, F a M.  Procvičování doplňování i,í/y,ý. 
- Vyjmenovaná slova po M – dokončení. Vyjmenovaná slova po P – řada slov a příbuzná slova. 
- Skloňování podstatných jmen, časování sloves. 
- Práce se slovníky, vyhledávání slov podle abecedy. 
- Společné čtení - Každý pátek před obědem čteme knihu Harry Potter.  
- Centra aktivit na téma knihy Mluvící balík. 

 
- Neustálé opakování násobilky, některé děti ji už stihly zapomenout… 
- Sčítání a odčítání trojciferných a dvojciferných čísel v oboru do 1000 zpaměti i písemně. 
- Výpočet obvodu jednoduchých rovinných útvarů. 
- Jednotky délky, hmotnosti, objemu a jejich převody. 
- Rýsování přímek a polopřímek. 

 
- Živá a neživá příroda. 
- Mapa a plán – měření délky. 

 
 

- Dokončení Unit 6. Závěrečný test. Revision of Units 5 and 6. 
- Unit 7 – My day – get up, go home, go to bed, go to school, have a shower, have breakfast/ 

lunch/ supper, play, work. Telling the time: What time is it? It´s …. o´clock. 
- Časování sloves TO BE, TO HAVE (I am, you are…, I have got, you have got…) 

- Průběžné kontrolní testy. 

Domácí 
úkoly 

 Vše zůstává při starém…  

 V režimu čtecí karty se vrátí k „normálu“. Knihu Mluvící balík jsme dočetli a nyní si ji užijeme 
v centrech aktivit a tvoření a fantazírování s Mytologií. 

 Reportérský deníček o jarních prázdninách. 

Přeji Vám voňavý začátek jara.  

Šárka Bartošová 
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 Rodiče představují svá povolání aneb oslava Dne učitelů 
Ve snaze oživit pravidelnou výuku něčím novým, co by pro naše žáky bylo netradiční a poučné 
zároveň, napadla nás myšlenka, zapojit do běžné výuky rodiče. 
Vycházíme z toho, že mezi našimi rodiči najdeme spoustu zajímavých osobností, různých profesí, 

zájmů a zkušeností. Proč tedy nevyužít takového potenciálu při rozšiřování obzoru poznání našich 

žáků? Řada vás rodičů jste ve svém oboru jedinečnými mistry, můžete dětem připravit zajímavou, 

obohacující vyučovací hodinu. Zároveň si vyzkoušíte, jaké to je stát „za katedrou“ v naší škole.  

Aby celá akce měla svou symboliku, zvolili jsme datum na Den učitelů, tedy pátek 28. března. Tento 

den za nás učitele „zasuplujete“ vy, rodiče. Hledáme ty z vás, kteří máte chuť a odvahu se s námi do 

neobvyklého školního dne pustit. Jaká jsou naše očekávání? 

 Obohatit aktuální téma profesní přípravy žáků, nakouknout do zákulisí některých povolání 

 Nabídnout dětem nevšední zážitek  

 Dát rodičům možnost poznat děti ve třídě a žákům poznat některé rodiče 

 Zpestřit žákům výuku o netradiční témata a netradiční vyučovací metody 

 Dát učitelům malý dárek k jejich svátku 

Každý ze zájemců by si zaučil dvě hodiny ve dvou vybraných třídách. Přípravu je tedy třeba 
přizpůsobit i věkové skupině dětí. Pomůcky, techniku a vůbec vše, co ve škole máme, je k dispozici. 
Pokud vás osloví někdo z učitelů, buďte prosím vstřícní. Protože však neznáme všechny vaše 
možnosti, budeme potěšeni, když se s nabídkou ozvete sami. 


