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Měsíční plán V. A leden 2023 

Informace 
• 31. 1.  Vydání výpisu z vysvědčení za 1. pol. šk. roku 2022/2023 

• 3. 2.  pololetní prázdniny 

• 20. – 26. února 2023 Jarní prázdniny 

Akce, 
pomůcky 

• 13. 1. od 9 hodin Planetárium IQlandia program Vesmírná mise (uhradím z výdělku 
z Adventních trhů). Sejdeme se do 8 hodin v naší třídě a vrátíme se ve 12:45 do školní 
jídelny. S sebou pouze osobní věci, svačinu, pití, čip a klíč od skříňky. 

• V týdnu od 23. 1. třídní kolo Recitační soutěže. 
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Od 10. 1. do 12. 1. budou zadány pololetní písemné práce z ČJ a M. 
 

• Slovesný způsob 

• Čtení s porozuměním – klíčová slova 

• Psaní skupin mě/mně 

• Předpony s-, z- 

• Přídavná jména - druhy 

• Dílna čtení 

• Dílna psaní 
 

• Práce s daty 

• Dělitelnost 

• Geometrie – úhel 
 

• Planeta Země – podnebné pásy 
 

• První světová válka 

• Život mezi válkami 

• Druhá světová válka 
 

• skupina paní uč. Sedlářové: 

Dokončíme 3. lekci a uzavřeme ji testem. Začneme 4. lekci, téma je vaření. Naučíme se vyjádřit, co 
bychom chtěli pomocí slovního spojení would like. 

• skupina paní uč. Pavelčákové: 

V lednu dokončíme třetí lekci zaměřenou na zdraví, zdravou výživu a zdravý životní styl. Přečteme 
si o delfínech a napíšeme kontrolní test. Možná stihneme začít 4. lekci na téma jídlo a vaření. 
Průběžně budeme psát testy na probranou látku.  
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Domácí 
úkoly 

• Každé pondělí – reportérský deník. 

• Pondělní čtenářské dílny – každé pondělí si děti přinesou vlastní, aktuálně čtenou knihu. 

• Požadavek na 1. pololetí září – leden, přečíst nejméně 3 knihy. Podmínky jsou - 2 knihy 
podle svého výběru a 1 kniha podle seznamu četby, kdy od jednoho spisovatele je možno 
vybrat různé tituly. 

• Psací úkoly budou zadávány každý den, kromě pátku. Zadání obdrží děti a je na nich, zda si 
ho zapíší do úkolníčku či diáře. 

• Zadání DÚ naleznete v Edookitu nebo v Týdenním plánu, který mají děti u sebe. 

• Povinností nepřítomných dětí na výuce je dostudování a doplnění si učiva. Zadání učiva 
pro nepřítomné děti naleznete v Edookitu nebo v Týdenním plánu (děti ho obdrží každé 
pondělí nebo při nepřítomnosti zašlu e-mailem). Sešity a knihy mají děti u sebe. Případně 
ty, které zůstanou ve škole, dodám na vyžádání do boxu na okenní parapet u keramiky. 
 

PROCVIČOVÁNÍ NA POLOLETNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE 10. 1. – 12. 1.: 
Český jazyk: 
Podstatná jména - určování rod, číslo, pád, vzor, psaní i/y v koncovkách 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/koncovky-podstatnych-jmen 
Slovesa - určování osoba, číslo, čas, způsob, psaní i/y/a/o v koncovkách 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/slovesa-4-trida 
Věta jednoduchá, souvětí. Vzorec souvětí. 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/stavba-vety 
Určování podmětu a přísudku, shoda podmětu s přísudkem. 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4959?query=774-011 
kód z pracovního sešitu Čj (žlutý) 
Matematika: 
Pamětné i písemné +/ - / . / :, slovní úloha. 
https://www.matika.in/cs/#5 
Převody jednotek času, délky, hmotnosti 
https://skolakov.eu/matematika-4-trida/prevody-jednotek 
Rýsování čtverec, obdélník. Výpočet obvodu a obsahu. 
Zápis zlomku, porovnávání, sčítání a odčítání zlomků. 
https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky 
PROJEKT na měsíc leden: 
Recitace básně či prózy v týdnu od 23. 1. – rozsah přiměřený věku dětí. 

Přeji Vám do nového roku hodně zdraví a spokojenosti 
Šárka Bartošová 
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