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Měsíční plán: III. B                                   Září 2015 

Informace 

 Rozvrh hodin naleznete na stránce naší třídy, v kopii jej posílám i v příloze mailu.  

 Zájmové kroužky – nabídka kroužků je dostupná na stránkách www.azschola.cz, kde 
můžete své děti do vybraných kroužků již registrovat.   

 Nahlaste prosím změny v osobních údajích (telefonní čísla rodičů, adresa, zdravotní 
stav…) – lístky s uvedenými údaji donesou děti domů v prvním týdnu. 

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

 Vychovatelkou ve školní družině bude i nadále Adéla Tichá. Děti nepřihlášené do 
družiny mohou po obědě navštěvovat školní knihovnu.  

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

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

Prosba k rodičům: 

Při plánování rozpočtu na pomůcky jsme nekalkulovali s pracovními sešity na AJ. Dodatečně Vás 
žádáme o 200,-Kč, ideálně hned 1. školní den. Děkujeme. 

Akce, 
pomůcky 

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

 17. 9. od 16:00 společné třídní schůzky v učebně III. B 

 28. 9. – státní svátek – Den české státnosti 

Učivo:   
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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: Čítanka 
 

 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 
 

 Seznámení s učebnicí English Adventure 2 – Opakování slovesa být, mít, umět.  

 Unit 1 - Dva světy, lidé a jejich vzhled, jeho, její. Čtení textů, jazykové hry, průběžné testíky. 

 
Do nového školního roku přeji všem svým žákům jen samé úspěchy a jejich rodičům pevné nervy.   

AD 

http://www.azschola.cz/
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