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Měsíční plán 3.B září 2020 

Informace 

1. září 2020 zahájení školního roku 2020/2021 – 3 vyučovací hodiny 8:10 – 10:55 hodin. 
S sebou: penál, svačina, pití, čip na oběd, bačkory 

Od 2. 9. 2020 probíhá výuka dle rozvrhu, který naleznete na webu školy. 

Žádáme Vás, abyste své děti v případě příznaků onemocnění do školy neposílali.  

10. 9. od 18:00 hodin – třídní schůzky 

S ohledem na nastalou situaci a dodržování hygienických pravidel se letošní společné třídní schůzky 
budou konat v online prostředí aplikace Google Meet. Žádáme rodiče, aby si na svá mobilní 
zařízení, na nichž se třídních schůzek zúčastní, nainstalovali aplikaci Google Meet. Pozvánku do 
videokonference obdrží rodiče v e-mailové zprávě. 

Třídní schůzky proběhnou jako dotazy rodičů k předem zaslané prezentaci třídní učitelky.  

Akce, 
pomůcky 

• 4. 9. 2020 Harmonizační den – výlet vlakem do Hejnic, sraz v 7:30 hodin v naší třídě, 
návrat ve 14:00 hodin do školy, s sebou: sportovní oblečení a obuv, pláštěnka, batoh, 
velká svačina, pití, rouška (na cestu v MHD a ve vlaku) 

Obědy všem dětem odhlásím hromadně. 

• 11. 9. Fotografování tříd 

Pomůcky: 

Penál – lepidlo, nůžky, pastelky, 2 tužky, 2 pera s modrým inkoustem, guma, ořezávátko, 
pravítko 30 cm, oblečení a obuv na tělocvik, trvale v sáčku 1 rouška, obaly na sešity a učebnice 
do konce měsíce září. 

Učivo:   
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• Opakování učiva 2. ročníku 
• Souhlásky měkké a tvrdé 
• Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 
• Věta jednoduchá, souvětí 
• Sloh: vyprávění 
• Čtení z čítanky a vlastní četba 

 
• Opakovací úlohy z 2. ročníku 
• Utvrzování početních spojů v oboru do 100 – sčítání, odčítání, násobení 
• Prostředí – sčítací trojúhelníky, krokování, vláčky, autobus, zvířátka, výstaviště 
• Geometrie – geodesky, stavby, parkety 

 
• Pravidla chování ve škole 
• Cesta do školy a dopravní značky, důležitá telefonní čísla 

 
Skupina paní učitelky Sedlářové: 

• 1. lekce z učebnice Explore Together - téma lekce je příroda a počasí. Děti si 
zopakují vazby there is / there are, I can/ I can´t. V pracovním sešitě budeme plnit 
hádanky, rébusy, spojovačky, budeme psát základní fráze. 
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Skupina paní učitelky Farské: 

• Nová učebnice Explore together 1 - Unit 0 - opakování učiva z minulého roku. 

Domácí 
úkoly 

Domácí úkoly budou zadávány od pondělí do čtvrtka. 
Předem děkuji za spolupráci 

a přeji všem klidný a pohodový školní rok. 
Lucie Kajínková 

 


