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Měsíční plán IV. A leden 2022 

Informace 

• 3. 1. 2022 – zahájení výuky v novém roce 

• Každé pondělí a čtvrtek proběhne testování na Covid-19. 

• V prvních dvou lednových týdnech se 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek) testují všichni žáci. 
Testují se i lidé očkovaní a v ochranné lhůtě po prodělání nemoci. Testovat se nemusí pouze 
ti, kdo doloží negativní výsledek testu z odběrného místa – Ag test ne starší než 24 hodin, 
PCR test ne starší než 72 hodin.  

• Od 17. 1. probíhá testování 1x týdně v pondělí (nebo v první den příchodu do školy). 

• Ranní družina ve dnech, kdy probíhají testy, probíhá v kmenových třídách. 

• 31. 1. předání Výpisu z Vysvědčení 

• 4. 2. pololetní prázdniny 

• 14. 2.  – 18. 2. 2022 – Jarní prázdniny 

Akce 

• 4. 1. Krajská vědecká knihovna – zúčastníme se programu Seznámení s knihovnou 

• 25. 1. 11:00 Severočeské muzeum Liberec, program Kde se vzalo muzeum 

V 8 hodin se sejdeme v naší třídě, proběhne výuka a posléze půjdeme pěšky do muzea. 

Děti si přinesou 50,- Kč na vstupné.  

Akce jsou pouze pro naši 1 třídu. 

Pomůcky 

• Penál – denně vybavený psacími potřebami – 2 funkční pera píšící modře, 2 ořezané tužky, 
ořezané pastelky, funkční kružítko, fix na tabulku 

• Pravítko dlouhé 30 cm (ne pružné, ohýbací), trojúhelník s ryskou 

• Deník školáka – děti dostanou 3. 1. nebo funkční vlastní úkolníček 

• Učebnice a knihy připravené a donesené podle rozvrhu 

• Převlek na Tv uložený v látkovém obalu 

Učivo:   
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Průběžně píšeme testy na probrané učivo, hodnocení naleznete v Edookitu. 
 
V týdnu od 17. 1. budou zadány pololetní písemné práce z Čj a M. 

 

• Vyjmenovaná slova po P, S a k nim slova příbuzná 

• Opakování slovních druhů 
 

• Pamětné a písemné sčítání a odčítání v oboru do 1 000  

• Násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000 

• Písemné dělení v oboru do 1 000  

• Zapisujeme zlomky 

• Prostředí – zvířátka dědy Lesoně, šipkový graf 

• Poznáváme rovinné útvary, šipkový zápis 
 

• Příroda v zimě 
 

• Lucemburkové v Čechách 
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Aj Skupina p. učitelky Sedlářové: 

Čeká nás Unit test z 2. lekce. Probereme 3. lekci, která je zaměřená na ZOO. Procvičíme vazbu have 
got, hlavně ve 3. osobě a v otázkách. 

Skupina p. učitelky Pavelčákové: 

V lednu zopakujeme druhou lekci a napíšeme kontrolní test. Pak se budeme věnovat zvířatům. 
Zjistíme, kde žijí, co jedí, jak vypadají. 

Domácí 
úkoly 

• Každodenní zadání se zápisem do úkolníčku/deníku školáka. 

• Během víkendů zápis v Reportérském deníku. 

• Čtenářský deník - požaduji 1 přečtenou knihu za měsíc. 

• Podpořím a ocením domácí procvičování a dobrovolné domácí úkoly. 
 

Šárka Bartošová 


