Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2,
příspěvková organizace
nám. Míru 212/2, 460 14 Liberec 14
Telefon: 778 761 211 • E-mail: skola@zsnamestimiru.cz • IČ: 71294988

Měsíční plán
Třída: 3. A

Měsíc: září
Informace pro rodiče

 1. 9.

Zahájení školního roku v 8:00 (1. vyučovací hodina)
+ testování žáků
Třídnické práce (konec výuky ve11:40)
Harmonizační den
Běžíme si pro jedničku od 16:00 (ruprechtická
kaplička)
Výuka dle rozvrhu + testování žáků
Testování žáků v 7:10 ve třídě
Zahájení plaveckého výcviku
Třídní schůzky v 16:30 hodin
Státní svátek
Dračí den + drakiáda
Zahájení činnosti zájmových kroužků

 2. 9.
 3. 9.
 3. 9.







6. 9.
9. 9.
9. 9.
23. 9.
28. 9.
1. 10.
 4. 10.
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Opakování učiva 2. třídy
Abeceda
Psaní u/ú/ů
Psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách
Druhy vět
Sloh - oslovení, pozdrav, vyprávění
Čtení – plynulé čtení s porozuměním a přednesem
Psaní – opakování tvarů psacích písmen
Opakování učiva 2. třídy
Sčítání a odčítání v číselném oboru do 100
Opakování násobilky 2 - 6
Násobky 7
Porovnávání čísel
Slovní úlohy, o několik více, o několik méně
Geometrické tvary a tělesa /opakování/
Bod, přímka, úsečka

Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2,
příspěvková organizace
nám. Míru 212/2, 460 14 Liberec 14
Telefon: 778 761 211 • E-mail: skola@zsnamestimiru.cz • IČ: 71294988
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 Škola
o Jsme kamarádi
o Spolužáci
o Cesta do školy
 Seznámení s učebnicí a učivem
 STARTER UNIT + UNIT 1
 Pozdravy (představení se)
 Pokyny
 Barvy
 Čísla
 Školní pomůcky

Poznámky
 Úkoly budou každý den zapisovány do úkolníček (na víkend
nebudou písemné úkoly ).
 Prosím o každodenní kontrolu domácích úkolů, ŽK, úkolníčku
a penálu. Nové záznamy, prosím, podepisujte.
 Do pondělí 6. 9. si děti přinesou pomůcky dle seznamu.
 Prosím o obalení všech učebnic a sešitů.
 Pokud se žák nemůže zúčastnit výuky TV nebo plavání ze
zdravotních důvodů, vyplňte žádost o uvolnění z výuky
předmětu a spolu s lékařskou zprávou pošlete do školy
nejpozději do 17. 9.
 Elektronické přihlašování do zájmových kroužků na webu
školy od 7. 9. – 24. 9. Každý kroužek se přihlašuje zvlášť.
Platba kroužků nejpozději do 24. 9.
 Přihlašování do družiny bude spuštěno 26. 8. 2021 v 7:00 hod.
Platbu prosím proveďte do 5. 9. 2021. V první den návštěvy
školní družiny se odevzdává zápisový lístek (najdete na webu
školy).
Přeji Vám úspěšný nový školní rok .

Zuzana Šťastná

