Třítýdenní plán 3. ročníky 3.12. – 21.12. 2018
Předmět
Český jazyk

Učivo
Mluvnice:
IV. Psaní i,í/y,ý uvnitř slov
- vyjmenovaná slova po F
- vyjmenovaná slova po B
Diktáty,opisy,přepisy

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk 3 – po str.38, PS Český jazyk 3 – po str. 28
Písanka 3/1
Sloh –Rozvoj fantazie, dopis pro Ježíška
Čtení – čtení s porozuměním, čtenářské dílny, prezentace doma přečtených knih, čtenářský deník,
práce ve skupině, poslech textu, literární pojmy
- společná četba – Děti z Bullerbynu - Astrid Lindgrenová
- Hravá čítanka 3 –To je cirkus – Karin Müllerová, Mise – Vojtěch Steklač
- Čtení s porozuměním 3 – 2 x 2 je někdy 5, Bajky a nebajky pro male I velké děti – Jiří Žáček
Návštěva tanečního divadla Ponec – interaktivní představení Karneval zvířat
Návštěva divadla ABC – představení České Vánoce

Pomůcky, poznámky
Vybavený penál,
učebnice Český jazyk 3,
PS Český jazyk 3/1 +
3/2,,
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, PS
Hravá vyjmenovaná
slova

Anglický jazyk

Unit 3 – Test 3
Unit 4 – At shop
- vocabulary
- a chant – Do you want….?
- a story – Ice cream
- a chant – I like pizza
- Can I have …., please?
Do you like…? Yes, I do. No, I don´t.
I like…./ I don´t like…

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

Christmas
Class book – to pg.33, Activity Book to pg. 26

Matematika a její aplikace

Matematika

Minutovky, pětiminutovky, logické úlohy,
Hravá matematika 3 po str.43 ,PS Hravá matematika po str. 28
Geometrie - Polopřímka, Vzájemná poloha 2 přímek (HM 3 str.61, PS str. 42)

Prvouka

Člověk a jeho svět

Aritmetika –Zápis trojmístných čísel
Porovnávání trojmístných čísel
Zaokrouhlování trojmístných čísel
Pamětné sčítání a odčítání do 1000 bez přechodu přes základ 100

3. Živá příroda
- Byliny
- Houby
- Ovoce
- Zelenina
5. Rodina
- Vánoce
Hravá prvouka 3 po str. 18 (30-31), PS Hravá prvouka 3 po str.16 (22)

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

