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Měsíční plán 3.A            Leden 2023  

 

Informace 

 

• 3. 1. 2023 – nástup do školy 

• Pokud jste si zvolili platbu za ŠD na každé pololetí zvlášť, uhraďte 
prosím nejpozději do 9. 1. 2023 platbu za leden-červen. 

• 31. 1. – předání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí šk.roku 2022/23, 
výuka končí v 11.50 hod 

• 3. 2. – pololetní prázdniny 

                                      

Akce, 
pomůcky 

 

•  Každé pondělí budeme jednu hodinu věnovat FIE (Feuersteinovu instrumentálnímu 
obohacování), které nás povede ke kvalitnějšímu a samostatnějšímu učení a k co možná 
největší nezávislosti. 

• 5. 1. – dílna čtení – přinést čtenářský deník a knihu od Ježíška 

• 12. 1. – dílna čtení – přinést rozečtenou knihu  

• 19. 1. – „5. Tajů plná výprava do lesa“ – s sebou vhodné oblečení a obutí dle počasí, 
svačina a teplé pití, penál, čip 

• 27. 1. – třídní kolo recitační soutěže – děti si za pomoci rodičů vyberou vhodnou báseň, 
kterou se naučí pěkně přednášet. 

• 31. 1. – předání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí šk.roku 2022/23 
 
 

Učivo:   

Čj 

 

 
 

M 
 
 

 
 
 
 

Prv 

 
 

        Aj 

!!! V týdnu od 17. 1. do 20. 1. budou dětem zadány pololetní písemné práce!!!                                                                                                 
 

• Vyjmenovaná slova po L, procvičování vyjmenovaných slov po B 

• Podstatná jména – rod, životnost, číslo, pády 

• Vlastní jména 

• Čtení s porozuměním, práce s textem 
 

• Řešíme obsahy útvarů ve čtvercové mříži 

• Zaokrouhlujeme 

• Sčítáme a odčítáme trojciferná čísla 

• Počítáme se závorkou 

• Modelujeme tvary z dřívek 

• Tvoříme histogram 
 

• Rodina 

• Lidské tělo – stavba těla, vnitřní orgány, smysly 
 

 

• 4. lekce „Clothes“ – dokončení lekce, opakovací test; používání fráze What are you 
wearing?,  odpovídání na otázku 

• Procvičování základních sloves -  be, have, like, can 
 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

Prosím o kontrolu pomůcek – penál (2 pera, ořezané tužky číslo 2 a 3, pastelky, fix na tabulku, 
hadřík, lepidlo, nůžky, malé pravítko, guma, ořezávátko), věci na tělocvik. 

Důsledná kontrola plnění úkolů dle zápisu v úkolníčku. 

Pravidelné čtení, procvičování pamětného počítání (+/- do 20, násobilka) a vyjmenovaných slov. 
Možno využít: 

 www.skolakov.eu, www.rysava.websnadno.cz, www.onlinecviceni.cz, www.umimecesky.cz  

http://www.skolakov.eu/
http://www.rysava.websnadno.cz/
http://www.onlinecviceni.cz/
http://www.umimecesky.cz/

