Čtrnáctidenní plán 3. ročníky 5.11. – 16.11. 2018
Předmět

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk

Učivo
Mluvnice:
II. Nauka o slově
- opakování – II. Nauka o slově
III. Hláskosloví a výslovnost
- stavba slova (samohlásky, souhlásky, slabikotvorné r,l)
- slovní přízvuk
IV. Psaní i,í/y,ý uvnitř slov
- obojetné souhlásky
- vyjmenovaná slova po Z
Diktáty,opisy,přepisy
Český jazyk 3 – po str.30, str. 93-94, PS Český jazyk 3 – po str. 23 + PS 2.díl str.29
Písanka 3/1
Sloh –dokončení vyprávění podle obrázkové osnovy, pořadí vět v příběhu (ČJ 3 str.18,96, PS
str.18,PS 2 str.31)
Čtení – čtení s porozuměním, čtenářské dílny, prezentace doma přečtených knih, čtenářský deník,
práce ve skupině, poslech textu, literární pojmy
- společná četba – Astrid Lindgrenová – Děti z Bullerbynu
- Hravá čítanka 3 – Antoine de Saint Exupéry – Malý princ, Alena Ježková – O Horymírovi
- Čtení s porozuměním 3 –.Kratochvíl – Pes nám spadla, J. Ryska – Kluk jako jehla

Pomůcky, poznámky
Vybavený penál,
učebnice Český jazyk 3,
PS Český jazyk 3/1,
PS Procvičujeme
češtinu,
Hravá čítanka 3,
Čtení s porozuměním 3,
sešity: školní, domácí,
diktáty,
Písanka 3/1,
čtenářský deník,
knihy ke společné četbě
a na čtenářské dílny.

Anglický jazyk

Unit 2 At school:
- Test 2
Unit 3 At Happy House:
- new vocabulary – toys
- a song Playing with…
- the chant – Robots
- commands – stand up, sit down, hands up, hands down, turn-around, touch your….)

Pencil case, Happy Steet
1 – Class Book + Activity
Book, portfolio, CD,
flashcards, worksheets

Class book – to pg.18, Activity Book to pg. 18

Matematika a její aplikace

Matematika

Minutovky, pětiminutovky, logické úlohy,
Hravá matematika 3 po str.30 ,PS Hravá matematika po str. 20
Geometrie - Úsečka, polopřímka (HM 3 str.58-60, PS str. 41)

Prvouka
Člověk a jeho svět

Aritmetika –Písemné sčítání a odčítání dvojmístných čísel
Zaokrouhlování čísel na 10
Zápis trojmístných čísel

2. Domov –Krajina kolem mého domova, Orientace v krajině, Typy krajiny, Já to hravě zvládnu
-směrová družice, orientace na mapě, typy krajiny, hory…
Hravá prvouka 3 po str. 13, PS Hravá prvouka 3 po str.11
Exkurze: Muzeum pražského vodárenství - Koloběh vody ve vodárenství + pokusy s vodou.
11.11. sv.Martin – tematicky orientovaná výuka

Vybavený penál, Hravá
matematika 3/1, PS
Hravá matematika 3/1,
pravítka, portfolio,
pracovní listy (nejen) pro
rozvoj logického myšlení,
PS Matematické
minutovky, sešity: školní,
domácí,
pětiminutovky/opakování,
geometrie
Vybavený penál, Hravá
prvouka 3, PS Hravá
prvouka 3 , portfolio,
pracovní listy k tématu

