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Měsíční plán: 3. A                                                              Květen 2014 

Informace  

14. 5. PROJEKTOVÝ DEN PRAHA, PRAŽSKÝ HRAD. Odjezd v 8:00 z Fügnerovy ulice. 
Sraz u odjezdu autobusu Student agency do 7:50 hod. !!! 
Návrat v 17:05 opět na Fügnerku. Zde si, prosím, opět děti vyzvedněte. 
S sebou: batůžek na záda, jídlo a pití na celý den (oběd v jídelně odhlásím), vhodnou obuv a oděv na 
výlet, pláštěnku nebo deštník!!!, kapesné. Případně, prosím o Kinedryl (i na zpáteční cestu). 

Akce, 
pomůcky 

 1. 5. Státní svátek + 2. 5.  Ředitelské volno 
 8. 5. Státní svátek + 9. 5.  Ředitelské volno 
 14. 5. Praha, Pražský hrad – vstupné 120,- Kč uhradím z tř. fondu, dopravu busem taktéž 
 15. 5. 10:30 hod. Naivní divadlo Liberec – Kouzelný dům – vstupné 50,- Kč uhradím z tř. fondu 
 2. 6. Společné fotografování v dopoledních hodinách 
 5. 6. Jarmark – Putování se strojem času – Římané 
Pomůcky: 
*Prosím o kontrolu penálů dětí!!! U některých penálů je viditelné, že jsou již bez kontroly rodičů a 
jsou ve velmi žalostném stavu. Děti pak nemohou pracovat, brzdí práci ostatních. 
*Prosím o vybavení dětí slabým fixem na tabulku. 
*Prosím o kontrolu učebnic a pracovních sešitů. Dětem z nich padají obaly, sešity se potom trhají, 
rozlepují,… především učebnice musí být ve stejném stavu jako na začátku šk. roku. Pokud budou 
znehodnoceny, budou děti hradit část z celkové ceny učebnice. 
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- Vyjmenovaná slova po B, F, L, M, P, S, Z.  Procvičování doplňování i,í/y,ý. 
- Vyjmenovaná slova po V – řada slov a příbuzná slova. 
- Skloňování podstatných jmen, časování sloves. 
- Slovní druhy – přídavná jména, zájmena, číslovky, předložky – rozpoznávání v textu. 
- Společné čtení – Každé pondělí a pátek před obědem dočítáme knihu Harry Potter.  

 
- Sčítání a odčítání v oboru do 1000 zpaměti i písemně. 
- Násobení a dělení jednociferného čísla dvojciferným číslem mimo obor násobilek. 
- Dělení dvojciferného čísla jednociferným se zbytkem. 
- Obvod a obsah geom. tvarů čtverce, obdélníku a mnohoúhelníku ve čtvercové síti. 

 
- Hlavní město ČR Praha – Pražský hrad – národní kulturní památka - plán hradu a okolí, budovy 

hradu, názvy budov, sálů a jejich historie, pověsti ...  
- Člověk a jeho tělo – kostra, svaly, vnitřní orgány 
 
- Mother´s day 
- Unit 8 – I like surfing! I don´t like… Do you like … ? Sports, hobby, … 
- Opakování probrané látky a slovní zásoby. Průběžné kontrolní testy. 
- Časování sloves TO HAVE, TO BE, TO LIKE. 

Domácí 
úkoly 

*Příprava kostýmů na vystoupení – Římané - na tradiční jarmark, letos na téma Putování se 
strojem času. 
*Příprava zboží do našeho stánku. Prosím nápadité rodiče třeťáčků o zajištění zboží k prodávání ve 
stánku a zároveň obětavé maminky o případnou pomoc s prodejem zboží a s obstaráváním stánku. 
O výši výdělku i jeho využití Vás opět budeme s dětmi informovat.  

Přeji Vám krásně rozkvetlý květen.  
Šárka Bartošová 
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