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Měsíční plán III. B Leden   2020 

Informace 

Přeji vám všem úspěšný rok 2020, zdraví, štěstí, radost. V. 
Poláčková 

 Pondělí 6. 1. zahájení vyučování  
 Pátek 24. 1. pololetní pedagogická rada  
 Čtvrtek 30. 1. rozdání výpisu pololetního vysvědčení 
 Pátek 31. 1. pololetní prázdniny  

Akce, 
pomůcky 

 

Testy:  

 Ma: 13. 1. 
 ČJ: 15. 1.  
 Prv: 17. 1.  

 

 6. 1. kniha od Ježíška –první hodina 
 14. 1. výuka s tablety 
 29. 1. proběhne třídní kolo recitační soutěže: každý si vybere báseň (nejméně 

4-5 slok) nebo prózu, kterou se naučí. Tři vybraní (hodnotíme společně 
s dětmi ) postoupí do školního kola.   
 
30. 1. – v průběhu 4. vyučovací hodiny proběhne ve třídách 1. stupně 
slavnostní rozdání výpisu vysvědčení. V pátek jednodenní pololetní prázdniny.   

                                                                      

ČJ 

 

         M 

         

         PRV 

           

          Aj  

 
Týdenní učivo v edookitu  

 Vyjmenovaná slova po b, l 

 Synonyma, antonyma, homonyma, 

 Stavba slova, skloňování podstatných jmen, časování sloves 
              

 
Týdenní učivo v edookitu 

 Opakování písemného sčítání, odčítání 

 Zaokrouhlování  

 Obsahy čtverečkových útvarů  
       

Týdenní učivo v edookitu  

 Lidské tělo  
 

Dokončení Unit 3 - Small creatures - slovní zásoba lekce - hmyz, předložky 

místa. Fráze It looks like...průběžné testíky. Unit 3 test. Úvod do Unit 4 - 

clothes  - P. Kuncová 
 

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

 

Domácí úkoly Viz edookit každý týden 



  

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace 

Lesní 575/12, Liberec 460 01 

info@zslesni.cz 

www.zslesni.cz 

 

Telefon: 733 746 188, 734 354 152 | Bankovní spojení: 5485852/0800 | IČO: 46744924 | Datová schránka ID: qn4mn8b 

 

Měsíční záznam ve čtenářském deníku 
Výběr básně nebo prózy na recitační soutěž 
www.rysava.websnadno.cz 
, www.onlinecviceni.cz,www.matika.in , www.gramar.in  
www.zlatka.in, www.proskoly.cz 
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