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Měsíční plán: 3. A                                                                 Září 2013  

Informace  

 V pondělí 2. září se na děti moc těším. Prohlédneme si LETNÍ REPORTÉRSKÉ DENÍČKY. Prosím, 
připomeňte to dětem, ať si je nezapomenou doma. 

 V úterý 3. 9. zahajujeme celoroční projekt Škola čar a kouzel v Lesní. Děti přijdou do třídy 
v kostýmech (mohou se ve třídě doobléknout) s vyplněnou přihláškou, knihou H. P. a kámen 
mudrců a penálem + přezůvky, čip, svačina, pití.  Představíme své postavy, vyrobíme si záložku a 
začneme číst knihu. 

 Během prvního týdne si děti postupně donesou další pomůcky ze seznamu pomůcek, obalené a 
podepsané učebnice, prázdninové přečtené knihy, případně prázdninové procvičování třeba i 
jen zčásti doplněné. Je možné, že se u přečtených knih stane, že jich bude mnoho  a budeme si 
je ukazovat a vyprávět o nich postupně. Nezlobte se, prosím, na děti, pokud knihy nepřinesou 
domů ihned.  

 Pokud máte změny v osobních údajích Vašeho žáčka (adresa, telefon rodičů, zdravotní stav…), 
dejte mi je, prosím, nejpozději do 6. 9. vědět (osobně, mailem, na lístečku). Děkuji.  Vše si 
můžete zkontrolovat přihlášením do elektronické žákovské knížky.  

 Ráno se škola pro děti otevírá v 7:50 hod. V 8:00 hod. by už všichni žáci a žákyně měli být ve 
třídě, aby se stihli připravit na vyučování. Přijdou-li děti dříve, je jejich povinností jít do ranní 
družiny. Z důvodu jejich bezpečnosti není možné, aby samy čekaly v prostorách školy (ani v šatně 
či u fotbálku).  

 Rozvrh hodin naleznete na www.zslesni.cz. Nadále učíme v centrech aktivit a předměty se 
navzájem prolínají. Rozvrh je tedy pouze orientační. Pevně dané jsou angličtiny a tělocviky. 

 Středeční odpolední výuka bude posunutá – v centrech aktivit pojedeme bez přestávky, takže 
skončíme ve 12:35, půjdeme na oběd a poté začneme už ve 13:10. Odpoledku skončíme ve 
13:55. Během odpoledního vyučování budeme především číst, psát, tvořit a vyrábět. 

 Hodiny tělocviku bude vyučovat paní učitelka Eva Moravcová. Oblečení na převlečení budou mít 
děti uloženo v látkovém sáčku (igelitová taška je nehygienická) v šatní skříňce. Děti si budou 
muset tyto své osobní věci náležitě střežit, ukládat do skříňky a především ji zamykat. Budou se 
vždy převlékat v šatně u tělocvičny. První tělocvik je ve středu 4. 9. úbor si tedy musí donést do 
té doby. Kromě věcí do tělocvičny musí mít děti i vhodné sportovní boty na ven. Dívky pak 
gumičku či sponky, nelze cvičit s rozpuštěnými vlasy. Pokud budete děti omlouvat z tělocviku, 
musí to být písemně paní učitelce Moravcové. 

 Na angličtinu jsou děti rozděleny na 2 skupiny. Druhou skupinu povede paní učitelka Petra 
Machartová.  

 Ve školní družině povede děti paní vychovatelka Vlasta Suchlová, učebnu družinky budou mít 
děti v 1. patře budovy družiny. Děti, které nebudou zapsány v družince, mohou docházet do 
školní knihovny, kde je zajištěn dozor paní Dlouhou. 

 Do školní družinky jsou děti přihlášeny až po odevdání vyplněného Zápisového lístku, který děti 
obdrží v pondělí od p. vychovatelky. Dětem, které již zůstanou v pondělí v družince napište, 
prosím, na lísteček, v kolik hodin a s kým budou odcházet, případně v kolik hodin odcházejí 
samy. Děkujeme. 

 Nepovinný předmět pro třeťáčky je pěvecký sbor Lesněnky I. Bude se konat vždy v pondělí po 
našem vyučování 6. vyuč. hod. Na oběd si děti stihnou dojít mezi výukou a sborem. 

 V okolí školy se stále staví! Prosím o důrazné upozornění dětí na bezpečnost při chůzi po 
chodníku před školou.  Ve škole pak hlavní bránou nikoli vchodem do dvora pro zaměstance. 
Jezdí se k nám do dvora otáčet auta ze stavby, je to pro děti velmi nebezpečné. Prosíme, aby to 
respektovali i rodiče a postranní vchod na dvůr nechali pouze zásobování a zaměstnancům. 
Děkujeme, že jdete dětem příkladem. 

http://www.zslesni.cz/
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 Stejně jako loni zachováme systém Notýsků. V pátek je děti dostanou domů s hodnocením. 
Desky na patent velikosti A5 budou mít děti u sebe celý týden. Omluvu zameškaných hodin, 
prosím, zaznamenejte do Notýsku vždy během víkendu. Pokud budou děti uvolňovány ze cvičení 
při Tv, připište to též do Notýsku. 

 Stejně jako loni zachováme systém čtecího kalendáře – vyberu si ho v pondělí a dám dětem zpět 
v úterý. 

 Škola čar a kouzel v Lesní – projekt motivující výuku a chování našich třeťáčků, opět sbírání 
kartiček tentokrát se sovičkami. Razítka za ně (za 7 sov) obdrží děti přímo do Notýsku (na konci 
měsíce do kolonky Sdělení učitele rodičům…). Budeme pracovat s motivační básničkou v Notýsku 
a také obrázky k ní se v každém měsíci počítají. Při nežádoucím chování je škrtnu. Děkuji za 
podporu, pevně věřím, že si i letos o všem budete s dětmi povídat.  

 V pátek 13. 9. zahajujeme projekt - Děti z Lesní čtou společně. Každý pátek poslední hodinu se 
děti sejdou ve dvojici s letošními páťáky – a stejně jako loni si užijí společných dvacet minut 
s knihou. My si pak ještě o čtení pohovoříme a rozloučíme se na víkend. 

Akce, 
pomůcky 

 2. 9. Zahájení nového školního roku – 2 vyučovací hodiny do 9:50 hodin. 
 Od 3. 9. učíme dle rozvrhu. 
 3. 9. Zahájení našeho celoročního projektu Škola čar a kouzel v Lesní  – děti přijdou 

v kostýmech, s sebou také aktovku, penál, svačinu, čip, zápisní lístek do družiny, domácí úkol 
z pondělka, čtecí kartu.  

 6. 9. Prohlídka farmy + jízda na koních – stejné jako v 1. třídě. Nutné 2 jízdenky!!! sportovní 
oblečení. Vrátíme se do školy na oběd.    

 23. – 26. 9. Zahajovací písemné práce Čj a M 
 26. 9. Společné třídní schůzky od 16:30 hodin 
 30. 9. Projektový den – Letem ptačím světem - Střevlík v Oldřichově v Hájích 
 
Pomůcky:   

 Vše dle seznamu by si děti měly donést během prvního týdne. 

 Prosím o obalení učebnic a Notýsku. Pokud nemáte obal přesně „na míru“, raději ho přilepte, 
aby neodpadával.  

 Prosím o každodenní kontrolu stavu pomůcek v penále.  

 Penál by měl obsahovat také krátké pravítko, nůžky a lepidlo. Vše podepsané!! Další náhradní 
lepidlo i nůžky mají děti ve svém boxu na výtvarné pomůcky.  

 

Učivo:   ČJ 
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Prv 

- Společné čtení – H. P. a kámen mudrců, Čítanka. 
- Děti z Lesní čtou společně – s páťáky čtou svoji knihu – na poprvé donese knihu páťák,  

potom se domluví. 
- Opakování učiva z 2. ročníku – samohlásky, souhlásky – dělení hlásek, psaní i, í/y/ý  

po měkkých a tvrdých souhláskách, psaní ú/ů, psaní párových souhlásek uprostřed a na konci  
slov. 

- Psaní v písance – opis, přepis, diktát 
 

- Řada čísel 0 – 100, orientace na čís. ose. 
- Sčítání a odčítání v oboru do 100. Porovnávání čísel. Slovní úlohy. 
- Násobení a dělení do 50. 
- Měření času. 
- Geometrické tvary a jejich rozlišování. Čtvercová síť. Měření délky. 

 
- Bezpečná cesta do školy. 
- Můj domov, moje město. 
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Aj 

- Krajina v ročním období. Podzim – znaky podzimu, změny v přírodě, pozorování. 
- Letem ptačím světem 

 
- Hello – Greetings, Alphabet, Numbers 0 – 20, Colours, At school, Food 
       How old are you? I´m …, I like …, I´ve got … 

Domácí 
úkoly 

 Bude vhodné, když hned první školní den děti donesou p. vychovatelce lísteček s časem odchodu. 

 Opět každý den domácí úkol čtecí a psací, na víkend a prázdniny reportérské deníčky. Prosím  

o podepisování všech úkolů včetně reportérského deníčku.  

 Pravidelně jednou týdně bude domácí úkol z angličtiny. 

 Hodnotící arch center aktivit – opět zachováme stejný systém tohoto hodnocení center aktivit. 
Osvědčil se. Známky z center už pak nebudu dál psát do Notýsku.                 

Těším se na třetí pěkný rok s Vámi a s dětmi . 

Krásné zářivé září přeje Šárka Bartošová 

                                                                                                                               


