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Měsíční plán IV. B říjen 2021 

Informace 

• Omlouvání nepřítomnosti dítěte ve výuce v Edookitu, nejpozději do druhého dne. 

• Žádáme o úhradu 500,- Kč na SRPDŠ na třídní účet. Platí vždy první a druhé dítě ve 
škole, třetí sourozenec příspěvek neplatí.  

• 7. 10. 17:00 hod. schůzka zástupců třídy do SRPDŠ v jazykové učebně 

• 12. 10. 16:30 hod. kavárna pro rodiče na téma Informatika 

• 27. 10. – 29. 10. 2021 podzimní prázdniny a st. Svátek 

• Z důvodu plynulého provozu školní jídelny, končí IV.B až do konce školního roku 
ve středu výuku ve 12.30. V pondělí naopak bude výuka prodloužená do 13.05. 

Akce, 
pomůcky 

• 14. 10. 10:00 hod. návštěva Krajské vědecké knihovny v Liberci 

• 22. 11. Beseda a tvůrčí dílna s paní spisovatelkou Lucií Seifertovou v prostorech 
naší školy https://seifertova.cz/vystavy-a-besed 

• 1. 11. 10:00 hod. Dětské dopravní hřiště – 2. lekce (praktická jízda na kole) - nutné 
sportovní oblečení. S sebou: cyklistickou helmu na kolo, přezůvky. 
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• Věta – souvětí  

• Stavba slova – předpona, kořen slova, přípona, koncovka 

• Užití předpon – vz-, roz-, bez-, od-, nad-, pod-, před-, ob-, vy-/vý- a další 

• Vyjmenovaná slova po B, L 
 
 

• Porovnávání a zaokrouhlování čísel v oboru do 1 000  

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

• Násobení v oboru i mimo obor násobilek 

• Prostředí – krokování, zvířátka dědy Lesoně, indické násobení 

• Obvod a obsah geom. tvarů 
 

• Živá příroda – houby  

• Rostlina na podzim 

• Stavba těla rostlin 
 
 

• Z dávných časů – Keltové 

• Slovanské osídlení 
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Aj • skupina paní uč. Sedlářové: - Dokončíme poslední lekci v učebnici Explore 

together 2, která je zaměřená na jídlo 

• skupina paní uč. Pavelčákové, paní uč. Farské a paní uč. Bindr Machartové: - 

Dokončíme 5. lekci na téma dovolená. Sloveso mít rád, slovní zásoba jídlo. 

Halloween. Občas si napíšeme testík na probranou látku 

Domácí 
úkoly 

Každé pondělí – reportérský deník. 
Čtenářský deník za měsíc říjen do pondělí 1. 11. Doporučuji podporovat hlasité čtení dětí. 
1x týdně úkol z matematiky a českého jazyka. 

 
Přeji Vám krásný podzim. 

Martina Gončarová 


