Čtrnáctidenní plán 3. ročníky 23.4. – 3.5. 2019
Předmět
Český jazyk

Učivo
Mluvnice:
IV. Psaní i,í/y,ý uvnitř slov
- vyjmenovaná slova po V + příbuzná slova – procvičování
- všechna vyjmenovaná slova – opakování
III. Tvarosloví
- slovní druhy – seznámení se slovními druhy

Jazyk a jazyková komunikace

Diktáty,opisy,přepisy
Český jazyk 3 – po str.91 + str.54, PS Český jazyk 3/2 – po str. 28 + str.2, Hravá vyjmenovaná
slova po str. 44
Písanka 3/2
Sloh –aktivity na rozvoj fantazie a slovní zásoby- vyprávění – Příběh zapomenuté věci
Čtení – čtení s porozuměním, čtenářské dílny, prezentace doma přečtených knih, čtenářský deník,
práce ve skupině, poslech textu, literární pojmy
- Hravá čítanka 3 –Rodina Vraniboudova – Kari Smelandová, O´Bluda- Daniela
Krolupperová, Sonet k poctě hlásky Ř- Jiří Žáček
- Čtení s porozuměním 3 – Velké trápení - H. Šmahelová, Osada havranů – E. Štorch

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 7 – In the street
- Is that Pam? – a story (listening, reading, acting out)
- She/ He has got blond/brown/black hair. – grammar
- a song – Tall and short
- a guessing game – practicing to be/to have got
- adjectives

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

Class book – to pg 51., Activity Book to pg. 67

Člověk a jeho svět

Matematika a její aplikace

Matematika

Minutovky, pětiminutovky, logické úlohy,
Jednotky objemu
Písemné sčítnání trojmístných čísel

(HM 3/2 po str.9, PS po str. 5)

Prvouka

6. Lidské tělo – Vnitřní orgány, U lékaře
Hravá prvouka 3 po str. 37, PS Hravá prvouka 3 po str.32

Vybavený penál, Hravá
matematika 3/2, PS
Hravá matematika 3/2,
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

