Čtrnáctidenní plán 3. ročníky 24. 9. – 5. 10. 2018
Předmět

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk

Učivo
Mluvnice:
Opakování učiva z 2. ročníku
- Psaní y,ý a i,í po tvrdých a měkkých souhláskách
- Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
- Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov
Diktáty,opisy,přepisy
Český jazyk 3 – po str.16, PS Český jazyk 3 – po str. 10
Písanka 3/1
Sloh – popis (ČJ 3 str.20, PS str.13)
Čtení – čtení s porozuměním, čtenářské dílny, prezentace doma přečtených knih, čtenářský deník,
práce ve skupině, poslech textu
- společná četba – Astrid Lindgrenová – Děti z Bullerbynu
- Hravá čítanka 3 –Referát o knize, Čtenářská dílna – Babička, O nevyřáděném dědečkovi
- Čtení s porozuměním 3 – Petra Braunová: Rošťák Oliver, E. Kästner – Luisa a Lotka
Návštěva kina – Paddington 2

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

Sophies world (Britain World) – Hello!
TEST U 1
Unit 2 – At school
- new vocabulary, colours, school supplies
- reading, listening, stories – acting out
- chants – Look! What´s this?
- Show me something red.
- Where are you from?
- What´s this? It is…..
- What colour is the book?

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

Class book – to pg.13, Activity Book to pg. 15

Matematika a její aplikace

Matematika

Minutovky, pětiminutovky, logické úlohy,
Hravá matematika 3 po str.16 ,PS Hravá matematika po str. 10
Geometrie- Opakování z 2. ročníku
Bod a přímka, Úsečka (HM 3 str.55-59, PS str. 38,39)
Prvouka

Člověk a jeho
svět

Aritmetika – Početní operace v oboru čísel do 100
Opakování učiva z 2. ročníku
- násobení a dělení v oboru násobilky
- slovní úlohy
Pamětné sčítání a odčítání dvojmístných čísel

Doprava
2. Domov – Kde jsme doma?, Naše vlast, Praha
- vesnice, město, směrová družice, mapa, plan, orientace na mapě, státní symboly, památky…
Hravá prvouka 3 po str. 10, PS Hravá prvouka 3 po str.8

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

