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Měsíční plán III. B Prosinec 2019 

Informace 

Přeji všem krásné Vánoce a předvánoční čas, úspěšný rok 2020.  V. Poláčková 
Děkuji za vydařené adventní trhy naší třídy.  

 Vánoční prázdniny od soboty 21. prosince 2019 do neděle 5. 
ledna 2020 

 vyučování začne 6. 1. 2020 

Akce, 
pomůcky 

 

 2. 12. . začínáme adventní kalendář s každodenním losováním a předáváním 
dárečků.  Každý tak během prosince obdrží malý adventní dárek náhodně 
vylosovaný. Zároveň děti napíší ve škole vánoční přání spolužákovi. 

 6. 12. tajná výprava od 10:00 do 13:00 
 9. 12. kniha, kterou čtu 
 10. 12. hodina s tablety 
 13. 12. besídka ve třídě od 10:00 do 12:00 
 17. 12. vánoční výlet do Kryštofova údolí-upřesním přesně odjezd a návrat.  
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Týdenní učivo v edookitu  

 
-slova příbuzná, tvar slova, pádové otázky,  
-vyjmenovaná slova po b 
 

-obor do 1000, písemné sčítání a odčítání 
-přednost násobení 
-tabulkový záznam 
-sousedé 
 
-rodina 
Hospodaříme s penězi 
Vánoce  
 

P. Kuncová 

Unit 3 - Small creatures - slovní zásoba lekce - hmyz, předložky místa. 
Fráze It looks like...průběžné testíky.  
Vánoce - slovní zásoba - jak se slaví u nás a v Anglii. Vánoční písničky 
D. Farská 

U3 - slovní zásoba Animals and Nature, předložky, v průběhu test z 
gramatiky a slovní zásoby (větší důraz na spelling) + Christmas. 
 
. 

Domácí úkoly 

Viz edookit každý týden 
Měsíční záznam ve čtenářském deníku.  

www.rysava.websnadno.cz 
, www.onlinecviceni.cz,www.matika.in , www.gramar.in  
 
 

http://www.rysava.websnadno.cz/
http://www.onlinecviceni.cz,www.matika.in/
http://www.gramar.in/
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