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Měsíční plán: III. A                                   Leden  2016 

Informace 

4. 1. První den školy po Vánocích 

13. 1. Den otevřených dveří 

28. 1. Pololetní výpis vysvědčení –rozdáváme čtvrtou vyučovací hodinu, končíme v 11:50. 

29. 1. Pololetní prázdniny 

29. 1. Ples školy od 19:30 - informace na stránkách školy 

 

21. 1. Zápis do 1. tříd pro školní rok 2016/17 od 14:00 do 18:00 

 

Akce, 
pomůcky 

 4. 1. Kniha od Ježíška s sebou – dílna čtení 

 8. 1.  Severočeské muzeum: Jak se žilo v Liberci 30,-Kč-odchod i příchod v rámci 
vyučování (do školy čítanku a český jazyk) 

Centra aktivit: Lidské tělo  

Na pracovní činnosti- funkční nůžky, jehlu s větším ouškem, popřípadě navlékač a 
náprstek.  

Učivo:   
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 Vyjmenovaná slova po b učebnice str. 36-43 

 PS str. 26-30 

 Vyjm. slov po L-úvod 

 Procvičujeme podstatná jména, slovesa 

 Předložky, spojky-seznámení 

 Diktáty 

 Pololetní  test  ve dnech 19.- 21. 1. 
 

 Sloh: píšeme přání do nového roku, písanka od str. 30 až do konce 

 Čtení :  každé pondělí vlastní kniha  

 Společná četba: Duchaři, jinak platí pravidelné hlasité čtení a úkoly z čítanky 
 

 PS str. 46-60, učebnice str. 42 až 50 

 Násobilka –pořád procvičujeme 

 Písemné sčítání a odčítání do 1000 

 Čtvercová síť, grafy, anketa 

 Nadmořská výška, jednotky hmotnosti 

 Kružnice 

 Pololetní  test  ve dnech 19. -21. 1. 
 
 

Lidské tělo (orgány, soustava), úraz, nemoc, stadia lidského života  
Pololetní  test  ve dnech  19. – 21. 1.  
 
 
Opakování čtvrté lekce. Unit 5-Lions eat meat! Prosím naučit se slovní zásobu páté lekce. Děti 
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   Vv  

    Pč 

čekají průběžné testy-p. Machartová 
Opakování slovní zásoby units1-4, gramatika-použití slovesa-to be, to have, can. Unit 5-Lions eat 
meat-slovní zásoba-zvířata-p. Gabarová 

Navrhujeme vstupenku, novoroční přání, kouzla zimy očima dětí  

 

Šijeme jehelníček z filcu, práce se střihem, špendlíky, přední steh, smyčkový steh  

Poznámky  
 

 

Měsíční úkol: vybrat a naučit se zpaměti vtipnou báseň nejméně o dvou slokách. Termín 

splnění 27. 1.  

Každý den platí číst: kousek číst rodičům nahlas a výrazně. Přečtenou knihu si děti 

zaznamenají do čtenářského sešitu podle šablony, kterou znají (1. autor, 2. název, 3.  jedna 

věta o knize, 4.  kde, 5.  kdy, 6. co, 7. fantazie, 8. realita, 9. co se asi stane, 10. malá 

ilustrace) 

Všechny důležité termíny si děti hned z plánu zapíší do diářů. 

Přeji nám všem úspěšný a šťastný rok 2016, hodně radosti s dětmi a z dětí, 

spokojenost v osobním životě a hlavně zdraví. V. Poláčková  

 

 

 

 


