Čtrnáctidenní plán 3. ročníky 3.6. – 14.6. 2019
Předmět
Český jazyk

Učivo
Mluvnice:
III. Tvarosloví
- slovní druhy – neohebné slovní druhy (příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce)
- podstatná jména – pád, číslo, rod
- slovesa – osoba, číslo, čas, infinitive, zvratná slovesa, časování sloves

Jazyk a jazyková komunikace

Diktáty,opisy,přepisy, závěrečná písemná práce
Český jazyk 3 – po str. 71, 97-104, PS Český jazyk 3/2 – po str. 16, 32 - 37
Písanka 3/2
Sloh –vyprávění podle obrázkové osnovy, oznámení
Čtení – čtení s porozuměním, čtenářské dílny, prezentace doma přečtených knih, čtenářský deník,
práce ve skupině, poslech textu, literární pojmy
- Hravá čítanka 3 –O´Bluda- Daniela Krolupperová, Sonet k poctě hlásky Ř- Jiří Žáček
- Čtení s porozuměním 3 – Český Honza – Jiří Horák

Pomůcky, poznámky
Vybavený penál,
učebnice Český jazyk 3,
PS Český jazyk 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, Slovní druhy,
Slovní druhy hravě

Anglický jazyk

Unit 8 – In the playground
- new vocabulary
- songs
- Whose (jumper) is this? It´s (Polly).
- This (jumper) is too big / small.
- I´m wearing …..
- Estimating and measuring
- Families

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

Test – vocabulary U 8, Test U 8
Class book – to pg 63, Activity Book to pg. 81
Matematika

Násobení násobků deseti jednomístným činitelem
Násobení dvojmístných čísel jednomístným činitelem
Násobení trojmístných čísel jednomístným činitelem
Písemné násobení jednomístným činitelem
Dělení se zbytkem

Matematika a její aplikace
Člověk a jeho svět

Minutovky, pětiminutovky, logické úlohy,

Uč. po str. 32, PS po str.19

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

Geometrie – Kruh, kružnice (uč. str.50-51, PS str. 31)
Závěrečná písemná práce
Prvouka

13. Přírodní společenství – dokončení
Test z kapitol Rostliny, Živočichové, Přírodní společenství
Neživá příroda
Hravá prvouka 3 po str. 49, PS Hravá prvouka 3 po str.41

Vybavený penál, Hravá
prvouka 3, PS Hravá
prvouka 3 , portfolio,
pracovní listy k tématu

