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Měsíční plán 3. B září 2018 

Informace 

Vážení rodiče,  
v pondělí 3. září vstoupí Vaše děti do 3. třídy. Oproti loňsku se pro ně mění  učebna, kterou 
nově najdou ve druhém patře hlavní budovy.  
Šatní skříňky budou dětem přiděleny v prvním týdnu školy. Bačkory si vezmou od úterý. 
 
Ve ŠD budou děti mít paní Ivanu Tkadlečkovou.  
 
Veškeré podrobnosti o výuce Vašich dětí probereme na společných třídních schůzkách, 
které jsou naplánovány na čtvrtek 13. září od 16:00 hodin ve třídě 3.B.  
 
Děti, užijte si poslední dny volna a v pondělí v 8:00 sraz v naší třídě.  
 

Časový plán na září 
 3. 9. – zahájení školního roku ve třídě – vyučování bude končit po druhé vyučovací hodině, 

poté budou děti předány paní vychovatelce. Oběd se vydává od 11:00 hod. 

 10. 9. – zahájení činnosti zájmových kroužků (jejich nabídku naleznete na stránkách 
www.azschola.cz)  

 12. 9. – fotografování tříd – fotíme společnou fotografii třídy, děti mají možnost fotit se ve 
skupinkách. Skupinová fotografie stojí 15,- Kč, pokud se dítě fotí samo, dostane 3 
fotografie po 15 korunách. Domluvte prosím se svými dětmi, kolik skupinovek si mohou 
nafotit. Znáte to, některé děti jsou schopné stát před objektivem dlouho. Tak aby Vás 
konečná suma nepřekvapila.   

 Do 5. 9. si děti donesou oblečení na tělesnou výchovu. 

 13. 9. – třídní schůzky od 16:00 ve třídě 

 Do 17. 9. si děti donesou pomůcky na VV a PČ. Pomůcky si uloží ve třídě do boxů, které 
obstará tř. učitelka.  

 28. 9. – státní svátek 

Akce, 
pomůcky 

o 3. 9. – první školní den – vyučování končí v 9:50 hod.  
o 19. 9. – harmonizační den strávený v přírodě – podrobnosti budou upřesněny 

Učivo:   

 Čj 
 

 

 

 

 

 

 

M 

 

 

 
 Opakování učiva 2. ročníku 

 souhlásky měkké a tvrdé 

 skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 

 psaní u, ú, ů + dělení slov na slabiky 

 psaní jednoduchých vět 

 Sloh: vzpomínky na prázdniny 

 Čtení – čtení v Čítance 
 
 

 porovnávání čísel v rozsahu 0 – 100 

 sčítání a odčítání dvojciferných čísel v oboru do 100 

 řešení slovních úloh 

http://www.azschola.cz/
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Prv 

       

Aj 

 násobení a dělení v oboru 0 – 5 
 

 Já a moje rodina 

 Místo, kde žijeme 
 

 Seznámení s učebnicí Wow - The bronze Book.  
 

 1.kapitola - Meet my friend. Sloveso být, tvoření otázek - co? jak?.  
 

 opakování slovní zásoby - barvy, čísla, zvířata.  
 

 

Domácí 
úkoly 

o Do nového školního roku přeji všem svým žákům a rodičům hlavně pevné zdraví, úspěchy ve 
školním (pracovním) i osobním životě a pevné nervy.   

 

Daniela T. 


