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Měsíční plán V.B leden 2023 

Informace 
• 31.1. Vydání výpisu z vysvědčení za 1. pol. školního roku 2022/2023 

• 3.2. Pololetní prázdniny 

Akce, 
pomůcky 

 

• V týdnu od 23.1. třídní kolo Recitační soutěže. 

• 6.1. Tříkrálový běh 

       Pomůcky: 

• Prosím o kontrolu penálu – 2 funkční pera píšící modře, 2 ořezané tužky, ořezané 
pastelky, černý fix 

• Na geometrii - trojúhelník s ryskou, kružítko 

• Úkolníček 

 

Učivo: 
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      Od 9.1. do 13.1. budou zadány pololetní písemné práce z ČJ a M. 
 

• Přídavná jména - procvičování 

• Opakování – párové souhlásky, zdvojené souhlásky 

• Opakování - skupiny ě/je, mě/mně, předpony s, z 

• Podmět a přísudek, jejich shoda  
• Dílna čtení 

 
 

• Práce s daty 

• Písemné dělení dvojmístným dělitelem 

• Převody jednotek 

• Geometrie – obvod/obsah ∆, □,  
 

• Planeta Země – podnebné pásy 
 
 

• Vznik R-U 

• První světová válka 

• Vznik Československa 
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Aj 

 

• 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. 

 

Domácí 
úkoly 

 
- Ve čtvrtek, kdy nemají děti informatiku – přinést knihu do čtenářských dílen. 
- Každé pondělí – reportérský deník. 
- Čtenářský deník za měsíce leden/únor – do 28.2. 
 

PROCVIČOVÁNÍ NA POLOLETNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE 
 
Český jazyk: 
Slovesa - určování osoba, číslo, čas, způsob, psaní i/y/a/o v koncovkách, např. 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/slovesa-4-trida 
Věta jednoduchá, souvětí. Vzorec souvětí, např. 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/stavba-vety 
Určování podmětu a přísudku, shoda podmětu s přísudkem, např. 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem 
 
PROCVIČOVAT MŮŽETE TAKÉ ZDE, KAŽDÝ PRACOVNÍ SEŠIT Z ČJ MÁ UNIKÁTNÍ KÓD 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4959?query=774-011 
 
Matematika: 
Pamětné i písemné +/ - / . / :, slovní úloha. 
https://www.matika.in/cs/#5 
Převody jednotek času 
https://skolakov.eu/matematika-4-trida/prevody-jednotek 
Rýsování čtverec, obdélník. Výpočet obvodu a obsahu. 
Zápis zlomku, porovnávání, zjednodušování zlomků, 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 
Martina Gončarová 
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