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Měsíční plán: 3. A                                                              Leden 2014 

Informace  

 Na dětech byla radost z obdarování knížkou v knihovně viditelná. Jsem ráda za Vaši podporu 
čtenářství dětí i za pomoc s letošním výběrem. Časově bylo vše velmi napínavé a zdařilo se! Od 
nového roku budeme společně knihu číst a též každý den budou mít děti čtecí úkol z této knihy. 
Budeme číst hodně a hodně si o čtení povídat a psát, především proto, aby čtení této knihy děti 
„chytilo“. 

 Děkuji všem rodičům, kteří si v předvánočním shonu vyšetřili pár hodin volna a vyšli do ZOO za 
poznáním. Byl to příjemný večer s vůní sněhu a s pozorováním zvířátek a dováděním našich dětí. 

 Píšeme pololetní písemné práce z Čj a M v týdnu od 13. ledna. 
 Recitační soutěž – během měsíce ledna proběhne v naší třídě recitační soutěž všech dětí. Šikovní 

recitátoři postoupí po třídním kole do kola školního, které proběhne během února. Prosím Vás 
pomožte dětem s výběrem pěkné dětské básničky nebo části textu z pěkného dětského příběhu. 
Musí to být báseň nově naučená. My si pak ve třídě poslední týden v lednu užijeme přednesu a 
poslechu. 

Akce, 
pomůcky 

 6. 1. Začátek vyučování v novém roce. 
 8. 1. Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. 
 9. 1. Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. 
 10. 1. Projektový den NÁPADY S ODPADY – DIVIZNA – sejdeme se v 8:00 na školním dvoře a 

ihned odcházíme směrem k Divizně. Vrátíme se na hodinu angličtiny, na 4. a 5. vyuč. hod. 
 17. 1. Zápis budoucích prvňáčků ze spádového obvodu školy. 
 23. 1. Zápis budoucích prvňáčků pro ostatní uchazeče. 
 30. 1. Předání Výpisu z Vysvědčení během čtvrté vyuč. hodiny. 
 31. 1. Pololetní prázdniny. 

Pomůcky: 
 DŮLEŽITÉ A NUTNÉ – POUŽÍVÁNÍ ZÁLOŽEK VE VŠECH KNIHÁCH – děti je ode mne obdržely. 

Samozřejmě děti mohou mít záložky své vlastní. 
 

Učivo:   ČJ 
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- Společné čtení – každé ráno čteme knížku Mluvící balík – každý den čtou děti také doma 
                                       Čítanka – čtení básniček – inspirace k Recitační soutěži 
                                       Harry Potter – vždy čteme ve středu 
                                       každý pátek čteme s páťáky v rámci projektu Děti z Lesní čtou společně. 
- Vyjmenovaná slova po B, L.  Procvičování doplňování i,í/y,ý. 
- Časování sloves – osoba, číslo, čas. Zájmena - já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona. 
- Procvičování poznávání podstatných jmen a skloňování, určování rodu, čísla, pádu. 

 
- Sčítání a odčítání jednociferných i dvouciferných čísel v oboru do 100 zpaměti i písemně pod 

sebou s přechodem desítky.  
- Počítání po stovkách a po desítkách do 1 000, čtení a zápis čísel, orientace na číselné ose.  
- Porovnání čísel do 1 000. Zakrouhlování na desítky, na stovky. 
- Měření délky. Vlastnosti rovinných útvarů. 
- Jednotky hmotnosti (kg, g), objemu (l, dcl, ml), délky (km, m, dm, cm, mm). 

 
- Čistíme svět - třídíme odpad, koloběh odpadu, šetříme vodou.  
- Věci kolem nás – od přírodniny k výrobku. Výrobky z vytříděného odpadu, recyklace. 

- Čas, hmotnost, objem, teplota. 

- Každý den píšeme kraťoučké opakování z veškerého učiva Prvouky. 
 
- Dokončení Unit 4 – Fun facts, Kontrolní test. Review 3+4.  

Domácí úkoly též v linkovaném sešitě na zapisování. 
Unit 5 –  What do lions eat? Lions eat meat. Food. Animals. 
Opakování probrané látky a slovní zásoby. Průběžné kontrolní testy. 
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Domácí 
úkoly 

 Čtecí domácí úkol z knihy Mluvící balík – každý den si děti přečtou jednu stránku – odkud kam 
budou děti číst, si ve škole v knize označí tečkou a stránku založí záložkou. Co se právě ve čteném 
stalo, shrnou (převypráví) děti do jedné věty, kterou zapíší na vložený linkovaný list. Tento dom. 
úkol mohou děti plnit zcela samostatně, samy číst i psát větu a rodiče pouze dohlížejí a 
podepíší, nebo můžete též číst společně nahlas (děti samy čtou nebo se vystřídá dospělý a dítě). 
Třeťáček/třeťačka shrne čtení jednou krátkou větou, rodiče ji odsouhlasí nebo společně 
upravíte a žáček zapíše. Některým dětem doporučím spíše hlasité čtení pod kontrolou rodičů.  

 Zde jen několik tipů ode mne na domácí procvičování s pomocí počítače. Za jakékoliv 
procvičování, na papír (do sešitu) nebo na počítači, jsou děti odměněny. 

 Nabízím zapůjčení CD-ROMu k Aj ADVENTURE 

 http://skladanka.webnode.cz/a3-trida/ 

 http://www.naucsepocitat.cz/ 

 http://cesky-jazyk.okhelp.cz/diktaty/diktat-zs-ss.php 

 http://pravopisne.cz/2012/10/vyjmenovana-slova-po-b-6-14/ 

 

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

 

Přeji dětem i rodičům v novém roce hodně štěstí.                                                                                                                          
Šárka Bartošová 
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