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Informace





Akce,
pomůcky

Učivo: ČJ

Děti jsou šikulky, s paní učitelkou Mužákovou po dobu mé nemoci hezky pracovaly. Doufám, že
už si to naše třída vybrala a už budeme všichni zdraví. Děti mě mile překvapily. V centrech pracují
bezvadně, často žasnu nad tím, co vymyslí, jak si poradí a jak ve skupině pracují a reagují. Pak
svou práci zhodnotí lépe, než by to zvládl kdejaký dospělý…
Na stránkách třídy se podívejte na fotky ze září, postupně budu přidávat další akce. Naše
kouzelnické děti jsou naprosto dokonalé! 
Před učivem vyjmenovaných slov v Čj budeme velmi důkladně procvičovat stavbu slova. Svým
dětem pomůžete, když s nimi budete hrát krátké slovní hříčky na toto téma. Např. střídáte se ve
vymýšlení příbuzných slov ke slovu, které si určíte, např. HRA – maminka: hra, třeťaček: výhra,
maminka: hraní, třeťaček: prohraju,… Tolerujte, prosím, i drobné „výmysly“. Důležité je pochopit
stavbu slova – předpona – kořen slova – přípona – koncovka. Je to důležité pro tvoření slov
příbuzných od slov vyjmenovaných. Určitě Vás napadne další zábavná hra. 
31. 10. – 2. 11. Soustředění pěveckých sborů a Marlot.
11. 11. – 15. 11 Čtvrtletní písemné práce Čj, M.
20. 11. Projektový den – Voda čaruje – DIVIZNA při ZOO Liberec
Sraz v 8:00 na školním dvoře a ihned odchod do Divizny. Vrátíme se na oběd a odpolední
vyučování. S sebou: čip, svačina + pití, DÚ z úterka, čtecí kartu a arch, penál.

Nové pomůcky: Obal velikosti A4 na sešit na čtení, obal velikosti A5 na nový sešit Čj.
- Společné čtení – Harry Potter a kámen mudrců, Čítanka.
- Děti z Lesní čtou společně – třeťáček a páťák čtou každý pátek společně rozečtenou knihu.
- Řazení slov podle abecedy.
- Stavba slova – předpona, kořen slova, přípona, koncovka.
- Vyjmenovaná slova po „z“, po „b“.

M

-

Násobení a dělení do 100. Násobilky 9, 10. Úlohy několikrát méně/více.
Sčítání a odčítání dvojciferných čísel v oboru do 100.
Čtvercová síť. Osová souměrnost.
Měření délky. Převody jednotek délky – mm, cm, dm.
Rýsujeme přímky, polopřímky, úsečky.

Prv

-

Místo kde žijeme. Česká republika, sousední státy.
Koloběh vody v přírodě. Skupenství kapalné, plynné, pevné.

Aj
Domácí
úkoly



Listopad 2013

- Unit 3 – It´s snowing! – What´s the weather like? – It´s …, bathroom, bedroom, kitchen,…
- Po ukončení každé lekce píšeme test, který je hodnocen podle počtu bodů za každý úkol
a za celkový počet bodů je stanoveno konečné hodnocení podle jednotné procentuální tabulky.





Prosím Vás o stálé podepisování domácích úkolů a čtecí karty.
Angličtina - Některé děti často zapomínají desky se sešity na angličtinu, prosím o pomoc
s přípravou tašky. Dále každou středu má moje skupina angličtiny písemný domácí úkol na pátek.
Prosím i o jeho kontrolu a podpis.
Někteří naši třeťáčci začínají lajdačit – neplní úkoly, zapomínají pomůcky, nechystají si o
přestávce věci na další hodinu, nerespektjí mé pokyny… Vše zaznamenávám do Notýsku
škrtnutím obrázku a zápisem, o „jaký přestupek“ se jednalo. Děkuji za Vaši podporu, děti se právě
naší důsledností naučí zodpovědnosti a samostatnosti.
Krásný barevný listopad Vám přeje Helena Hanzalová

