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Měsíční plán III. B                                                ŘÍJEN         

Informace 

 28. 10. Státní svátek 

 29. – 30. 10. podzimní prázdniny 
 

Prosíme, abyste své děti vodili do školy po vyznačené cestičce, ne přes parkoviště a vjezd pro 
auta. Děkujeme za respektování těchto pravidel, které zajistí bezpečnost. 

Rodiče, čekejte na své děti na nádvoří školy – děkujeme.  

 

Akce, 
pomůcky 

2. 10. Preventivní program Majáku: Agrese 1. a 2. vyučovací hodina ve třídě   

4. 10. jedna vyučovací hodina na školním pozemku 

7. 10. -11. 10. podzimní výstava na chodbě školy – děti objeví a donesou přírodniny a 

plody podzimu (i výrobky z nich)-uspořádáme výstavku společně se třídou 3. A 

(zapsaly si do notýsků) 

11. 10. Vycházka do lesa (upřesním) 

14. 10. Kniha, kterou čtu, zápis o knize do deníků (děti knihu přinesou do školy) 

15. 10. Píšeme příběh - hodina s tablety 

 Ještě pořád někdo nemá obalené sešity a učebnice, zkontroluji v tomto týdnu.  

Učivo:   
               

Čj 
       
 
           M 

 
 

          Prv 
 
 
 

     Aj 
 

Podrobně viz edookit každý týden 
 
       Hl. učivo procvičování psaní i-y po tvrdých a měkkých souhláskách, spodoba  

 
Násobení a dělení do 10, písemné sčítání 
 
 
Les, houby, květiny, státní symboly, Praha, státní svátek 

 
 
 
Pavla Kuncová: Dokončení Unit 1- slovní zásoba- dny v týdnu, počasí, příroda. 
Gramatika- vazba "there is, are,", sloveso být a mít . 
 
Dana Farská: Budeme dál procvičovat There is/are.., My farm (animals), v 
průběhu test z gramatiky a slovní zásoby 
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Domácí úkoly 

  

 V edokitu budou vždy týdenní plány (v neděli večer).  
 Známky jsou v edookitu a zároveň si děti zapisují do své papírové ŽK. 
 Informace, úkoly, týdenní úkoly si děti zapisují i do svých notýsků.  

 

                                                                   Krásné podzimní dny přeje Vlaďka Poláčková      

 


