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Měsíční plán: III. A                                   Říjen 2015 

Informace 

1. 10. Ředitelské volno z důvodu výpadku el. proudu 

28. 10. Den vzniku Československa -státní svátek 

29. -30. 10. Podzimní prázdniny 

Prosíme příspěvek na SRPDŠ do konce října, zároveň poplatek za družinu, pokud ještě není 
uhrazen. 

Akce, 
pomůcky 

5. 10. Děti a paní učitelka si přinesou knihu, kterou doma čtou, představí ji  (hned ten den si ji zase 
odnesou)   

8. 10. Pomůcky na Pč – kdo má, přinese si tavící pistoli-stačí jedna na stolek, pokud někdo máte lékařské 
špachtle-jinak je koupím 

12. 10. Divadlo Narcis z Prahy (2 osoby - loutkoherci ze slavného rodu M. Kopeckého) v rámci hudebně 
naučné loutkové "revue" seznámí děti s různými druhy tradičních loutek, především marionet 
Vstupné 40,- Kč 

21. 10. Naučná stezka Besedickými skalami, (v rámci CA Naše vlast) sraz v půl osmé u školy, návrat v půl třetí 
ke škole, vše upřesním . 

Centra aktivit: Naše vlast 

Knihy a sešity mají téměř všechny děti obalené, prosím ještě překontrolujte. Děkuji.  

Učivo:   

Čj 
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     Prv 
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 Podstatná jména 

 Párové souhlásky 

 Věta jednoduchá a souvětí 

 Měkké a tvrdé slabiky 

 Stavba slova 

 Diktáty 
Sloh: popis loutky 
Čtení : Čítanka  Kniha, kterou čtu 

 

 Násobilka 6, 7, 9, 10 

 Slovní úlohy krát, více, o méně, o více 

 Složené příklady se závorkami 

 Čára křivá, přímá a lomená, úsečky a jejich měření 

 Osová souměrnost 

 Přímka, polopřímka 
 
 
 

Státní symboly, mapa ČR, poloha Lbc, řeky, památky, města, směrová růžice, orientace v krajině, 
typy krajiny, minulost 
 
 

Unit 1 - dokončení. Kontrolní test za unit 1 v polovině října. Unit 2 - Opakování slovesa 

mít, být a umět. Činnosti - co lidé a věci právě dělají. 

Průběžné kontrolní testy, čtení a porozumění textům v učebnici 
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Vv , Pč  

Malujeme krajinu podle skutečnosti 

Vyrábíme svícen    

 
 Krásný barevný říjen přeje  V. Poláčková  


