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Měsíční plán: 3. A                                                         Listopad 2013 

Informace  

 Vždy mne velmi potěší jakákoliv pomoc ze strany rodičů našich třeťáčků. Děkuji Vám za ni, 
velmi si jí vážím. 

 Děti se krásně rozečetly s knížkou Harry Potter i s dalšími texty. Je radost poslouchat je číst. 

 Učivo z českého jazyka i z matematiky jsme prozatím spíše jen prohlubovaly. Děti si jsou nyní jisté 
a píší bez gramatických chyb, počítají bravurně. Chybky, které vzniknou, jsou nyní z nepozornosti. 

 Před učivem vyjmenovaných slov v Čj budeme velmi důkladně procvičovat stavbu slova. Svým 
dětem velmi pomůžete, když s nimi budete hrát krátké slovní hříčky na toto téma. Např. 
střídáte se ve vymýšlení příbuzných slov ke slovu, které si určíte – maminka – hra, třeťaček – 
výhra, maminka – hraní, třeťaček – prohraju,… Tolerujte, prosím, i drobné „výmysly“. Důležité 
je pochopit stavbu slova – předpona – základ slova – přípona – koncovka. Je to důležité pro 
tvoření slov příbuzných od slov vyjmenovaných. Určitě Vás napadne další zábavná hra. 

Akce, 
pomůcky 

 31. 10. – 2. 11. Soustředění pěveckých sborů a Marlot. 
 11. 11. – 15. 11.  Zadání čtvrtletních písemných prací. 
 18. 11. Projektový den – Voda čaruje – DIVIZNA při ZOO Liberec 

              Sraz v 8:00 hod. na školním dvoře a ihned odchod do Divizny. 
              Vrátíme se na 4. vyuč. hod. Tv a 5. vyuč. hod. Čj. 
              S sebou: čip + klíček, svačina + pití, DÚ Reportérský deník, malý penál.  

 

Učivo:   ČJ 

           

 

 

M 

 

 

 

 

 

Prv 

 

Aj 

- Společné čtení – H. P. a kámen mudrců, Čítanka. 
- Děti z Lesní čtou společně – dvojice třeťáček a páťák čtou každý pátek společně knihu. 
- Stavba slova – předpona, základ slova,  přípona, koncovka. 
- Vyjmenovaná slova po „z“, po „b“. 

 
- Násobení a dělení do 100. Násobilky 9, 10.  Úlohy několikrát méně/více. 
- Sčítání a odčítání dvojciferných čísel v oboru do 100. 
- Čtvercová síť. Osová souměrnost.  
- Měření délky. Převody jednotek délky – mm, cm, dm.  
- Rýsujeme přímky, polopřímky, úsečky. 
 
- Místo kde žijeme. Česká republika, sousední státy.  
- Koloběh vody v přírodě. Skupenství kapalné, plynné, pevné. 

 
- Unit 2 – dokončení. Review Unit 1, 2. 
- Unit 3 – It´s snowing! – What´s the weather like? – It´s …, bathroom, bedroom, kitchen,… 
- Průběžné hodnocení čtení textu, psaní slov, krátké testíky. 
- Po ukončení každé lekce píšeme test, který je hodnocen podle počtu bodů za každý úkol  
a za celkový počet bodů je stanoveno konečné hodnocení, podle jednotné procentuální tabulky. 

Domácí 
úkoly 

 Prosím Vás o stálé podepisování domácích úkolů, o jejich kontrolu. 

 Připravujeme se na Advent – prosím o pomoc s udržením tradice Adventních dárečků a 
Adventního kalendáře. Každý třeťáček přinese malý dáreček zabalený do ozdobného papíru a my 
budeme od 1. 12. každý den losovat jeden dáreček podle čísel dětí. Děti se každý den na losování 
velmi těší. Dárečky nemusí být nikterak finančně náročné, milé jsou dárky z papírnictví, tvořivé 
dárečky nebo i malá knížka. Většinou nepotěší čoko adventní kalendář nebo figurka. Napadá 
mne, pozeptat se dětí, ony si určitě vzpomenou, co se jim loni líbilo za dárky, případně, co by jim 
udělalo radost. Děkuji Vám za pomoc a spolupráci s přípravou příjemné atmosféry v naší třídě.  

Zábavné listopadové chvilky se slovními hříčkami Vám přeje Šárka Bartošová                                                                                                                               


