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Měsíční plán: III. C                                   Listopad 2015 

Informace 

10. 11. Od 17:00-zasedání výboru SRPDŠ –jeden zvolený zástupce ze třídy 

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii  

Na konci listopadu dostanou děti hodnocení za první čtvrtletí. 

3. 12. Adventní trhy na Lesní –odpoledne od 15:00 hodin-ještě proberu s dětmi. 

Akce, 
pomůcky 

 18. 11. Zdravé zoubky-informace studentek zdravotnické školy o správné péči o chrup 

Centra aktivit: Praotec Čech 

3. 12. Adventní trhy na Lesní – odpoledne od 15:00 hodin 

(Během listpadu – příprava na trhy) 

16.11. si děti donesou svou rozečtenou knihu. 

Začínáme s kavárnami pro rodiče – bližší informace naleznete v aktualitách školy 

  

Učivo:   
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     Prv 

 

   Aj 

 

    

 

 Podstatná jména-skloňování, kořen slova 

 Tvary podstatných jmen a sloves, slova příbuzná 

 Vyjmenovaná slova po b, z 

 Párové souhlásky-pořád procvičujeme 

 Měkké a tvrdé slabiky-pořád procvičujeme 

 Diktáty 

 Čtvrtletí test -18.- 19. 11. 
Sloh: popis činnosti 
  
Společná četba: Puntíkáři , čtenářské dílny, čtení s páťáky 
 
               Slovní úlohy krát, více, o méně, o více 
               Písemné sčítání a odčítání, násobilka 

 Složené příklady se závorkami 

 Úsečky a jejich měření 

 Přímka, polopřímka, kružnice 

 Čtvrtletní test -18. -19. 11. 
 

 
 
Život lidí v Čechách dříve-Staré pověsti, podzim, Svátek zesnulých 
 
 
Unit 3 - It is snowing  
Slovní zásoba - počasí, roční období, místnosti v domě. Sloveso být, mít a osobní  zájmena  
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Poznámky  
 

Každý žák bude mít vždy ořezané tužky a pastelky, obalené sešity, 2 pravítka a kružítko. . 

 Přeji všem krásné podzimní dny. 

                                                                                              Lucie Kajínková 

 


