Čtrnáctidenní plán 3. ročníky 25. 2. – 8. 3. 2019
Předmět
Český jazyk

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

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk 3 – po str.73-78, PS Český jazyk 3/2 – po str. 17-20, Hravá vyjmenovaná slova po str.
33
Písanka 3/2
Sloh –aktivity na rozvoj fakntazie a slovní zásoby,popis – To jsem já, pracovní postup
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 –Příšerná teta, Zamnout a čichat (Pan Smraďoch) – D.Williams
- Čtení s porozuměním 3 –Školník Kulda – Jiří Kahoun, Kdy přijde Dora – H. Šmyková,
Pekelná třída řádí – Vojtěch Steklač

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 3/2,
čtenářský deník,
knihy ke společné četbě
a na čtenářské dílny, PS
Hravá vyjmenovaná
slova

Anglický jazyk

Unit 5 – At the park
- grammar - I ´ve got a ball. I haven´t got…. Have you got ….? Yes, I have. No I haven´t.
- reading into writing – In the park
- Can you find my skateboard?
- Colin in Computerland – The Ice Monster:Part 4
- In Britain – Let´s move
Unit 6- Greg ´s flat – new vocabulary – furniture
- Where ´s a book? Is it in/on/under the wardrobe?
- a song – Feathers on the table.
- a story – Where´s Hammy

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

Class book – to pg.41, Activity Book to pg. 53

Matematika a její aplikace

Matematika

Minutovky, pětiminutovky, logické úlohy,
Hravá matematika 3 po str.54,PS Hravá matematika po str. 37
Geometrie - Rovina a rovinné útvary (HM 3 str.65, PS str. 43)

Prvouka

Člověk a jeho svět

Aritmetika –Pamětné sčítání a odčítání do 1000 s přechodem přes základ 100 - rozšiřující učivo
- hodiny
- Kontrolní práce 2

4. Svět kolem nás - Měříme čas
- Měříme objem
5. Moje rodina
Test – kapitola 4
Hravá prvouka 3 po str. 32, PS Hravá prvouka 3 po str.28

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

