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Měsíční plán: III. C                                   Září 2015 

Informace 

 1. 9. První školní den – vyučování končí v 10:55 

 17. 9. Od 16:00 společné třídní schůzky v učebně III. C 

 28. 9. – státní svátek Den české státnosti 

 Nahlašte prosím změny v osobních údajích (telefon rodičů, adresa, zdravotní stav). 

 Zahajujeme elektronickou žákovskou knížku (přístupové kódy obdržíte na tř. 
schůzkách). 

 Ráno se škola otevírá pro děti v 7:50, v 8:00 budou všichni žáci ve třídě. 

 Přijdou-li děti dříve, je jejich povinností jít do ranní družiny. Z důvodu bezpečnosti 
není možné, aby čekaly v prostorách školy bez dozoru.  

 Vychovatelkou naší třídy bude Alena Veselá. Nedružinové děti mohou odpoledne 
navštěvovat školní knihovnu.  

 Rozvrh hodin najdete na stránce třídy.  

 Tento školní rok budou všichni třeťáci na výuku AJ rozděleni do pěti skupin.  

 Prosíme rodiče, respektujte zákaz chození přes dvůr a parkoviště školy.  

Akce, 
pomůcky 

 

 Zahajovací  písemné práce z ČJ a M v týdnu od 21.9. – 24.9. 

  25.9. pojedeme do Jablonce nad Nisou na horolezeckou stěnu Makak (s sebou: svačinu, 
pití, jízdenky na tramvaj do Jablonce a zpět, sportovní oblečení a obutí dovnitř, 
předpokládaný návrat do školy 13.00) 

 Při rozpočtu jsme nekalkulovali s pracovními sešity AJ, dodatečně vybíráme 200,-Kč. 
Děkujeme. 
 
 

Učivo:   

Čj 

 

 

 

 

M 

 

 

 

   

 Prv 

 
Opakování učiva 2. ročníku   

 Souhlásky měkké a tvrdé 

 Skupiny – dě, tě, ně, bě, pě, vě mě 

 Psaní u, ú, ů, dělení slov na slabiky 

 Psaní jednoduchých vět.  

 Sloh: vzpomínky na prázdniny 

 Čtení : práce s textem, intonace při hlasitém čtení 
 

 Porovnávání čísel  0 – 100 

 Sčítání a odčítání dvojciferných čísel v oboru do 100 

 Orientace v čase, časové jednotky a jejich převody 

 Geometrické útvary a měření délky 

 Čára křivá, přímá a lomená, úsečky a jejich měření 

 Osová souměrnost 

 Násobení a dělení v oboru 0 – 5 
 
Já a moje rodina 
Místo, kde žijeme 
Orientace v krajině 
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Aj 

 

      

 

 
Opakování učiva 2. ročníku 
Seznámení s učebnicí English Adventure 2 
Hello, colours, numbers, food, animals, toys 

 
 

Těším se na další spolupráci a dětem přeji pohodové vkročení do nového školního roku. 

                                                                                                                 Lucie Kajínková 


