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Měsíční plán 3. A duben 2022 

Informace 

   
Všechny změny týkající se současné situace najdete na webu školy - Aktuality 

V případě nepřítomnosti třídní učitelky je zastupující Mgr. J. Jakoubková 

 
Veškeré absence je nutno zadávat do Edookitu – (i sdělení, že žák necvičí) 

 

5. 4. IQ park – program Voda 

12. 4. 2 022 – Den otevřených dveří (10:00-15:00 hod.) 

14. 4. – Velikonoční prázdniny, 15. 4., 18. 4. – Státní svátek 

21. 4. – Zápis dětí do 1. tříd 

25. 4.  - 28. 4. - Triády 

 
 

Akce, 
pomůcky 

Seznam pomůcek: 

průhledné obaly na sešity, penál – pero, tužky, pastelky, ořezávátko, guma, lepidlo, nůžky, nově i 
kružítko 

 

Příprava vystoupení na školní staročeský jarmark: výběr oblečení - kostýmu 

dívky - jednoduché sukně, zástěrky, bílá košilka, šátek 

chlapci jednobarevné kalhoty, ne džíny, bílá košile nebo halena, čepice 

(může být i staročeský kroj) 

 

Učivo:   

 Čj 

 

 

 

 

M 

    

       Prv 

 

 

Aj 

 
• slovesa – časování, určování mluvnických kategorií 
• vyjmenovaná slova po  M,P 
• slohová a komunikační výchova - Velikonoce 
• podstatná jména – skloňování,  určování mluvnických kategorií 

 
 

• stovková tabulka 
• dělení se zbytkem 
• odhady a předpovědi 
• zaokrouhlování 
• písemné násobení 
• rýsování kružnic 
• kombinované výpočty 

 
 

• Velikonoce 
• rostliny a živočichové – společné znaky, třídění 

 
 

• dokončení 3. lekce:bydlení a věci v bytě 
• procvičování předložek,  
• různé typy bydlení, zámek v Anglii 

• průběžně - testy na probranou látku  

 
 

Domácí 
úkoly 

Pravidelná kontrola penálu 
Zadáváno v Edookitu 
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