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Měsíční plán III. B Březen  2020 

Informace 

 9. 3. – 13. 3. jarní prázdniny –Přeji klidné prožití jarních 
prázdnin, hodně odpočinku a pobytu v přírodě.  Úkoly na prázdniny 
nejsou. VP 

 Prosím na jarní prázdniny odnést převlečení na TV, 
vyklidit šatní skříňky – děkuji.   

Akce, 
pomůcky 

3. 3. výuka s tablety – vyjmenovaná slova po M 

 21.3. (sobota) Ponožkový den(světový den Downova syndromu) 

  U nás ve škole 20.3.  

22. 3. Den vody  

27.3. 9:00 Festival Jeden svět. Až naprší a uschne –Experimentální 
studio (ze školy vyjdeme před půl devátou).   
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Týdenní učivo v edookitu  

 Vyjmenovaná slova po M, P 

 Podstatná jména – rod, životnost, číslo, pády-procvičování 

 Slovesa 

 Čtení: Já, Baryk – březen  

 Hodina čtení se čtecí babičkou – 20.3. ukázka z knihy M. 
Drijverové 

 Čítanka 
              

 
Týdenní učivo v edookitu 

 Opakování písemného sčítání, odčítání 

 Zaokrouhlování  

 Závorka má přednost 

 Indické násobení dvojmístných čísel  

 Zobecňování 

 Výstaviště 
       

Týdenní učivo v edookitu  

 Zájmové organizace a charita 

 příroda živá a neživá 

 Voda 
 

 

 
U5 - slovní zásoba My holiday - počasí, státy, dopravní prostředky. V průběhu 
test ze slovní zásoby (větší důraz na spelling). D. Farská  
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U5 - slovní zásoba My holiday - počasí, státy, dopravní prostředky. V průběhu 
test ze slovní zásoby (větší důraz na spelling). P. Kuncová 

Míčové hry, trampolíny   
 
Šijeme pantofle z filcu 

Domácí úkoly 

 
Viz edookit každý týden, týdenní úkoly, zadány v pondělí  -  pátek 
kontrola 
Měsíční záznam ve čtenářském deníku 
www.rysava.websnadno.cz 
, www.onlinecviceni.cz,www.matika.in , www.gramar.in  
www.zlatka.in, www.proskoly.cz 
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