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Měsíční plán IV. A listopad 2021 

Informace 

• Každý den během velké přestávky budeme pobývat venku na školním hřišti. Vybavte děti, 
prosím, vhodným teplým oblečením. 

• 3. – 5. 11. 2021 Festival dětského čtenářství 
https://www.veletrhdetskeknihy.cz/ 

• 9. 11. Vánoční fotografování pro zájemce v prostorech naší školy  

• 16. 11. 17:30 diskuzní setkání na téma Jak vychovat malého čtenáře a co mu tím dáváme do 
života, v Krajské vědecké knihovně v Liberci, knihovní kavárna (vstupní hala). Setkání je 
zejména určeno pro rodiče dětí předškolního věku a 1. st. ZŠ.  Více naleznete v pozvánce.  

• Třídní schůzky ve formě triády (konzultace žák – rodič – učitelka). 
Pro vás vhodný termín si můžete rezervovat na www.zslesni.cz u třídy 4. A. 
https://www.zslesni.cz/tridy/iva-314/rezervace-terminu-tridni-schuzky-triady.html 
 

• 17. 11. 2021 Státní svátek 

Akce 

• 2. 11. 10:15 hod. Dětské dopravní hřiště – 2. lekce (praktická jízda na kole)  

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

S sebou: cyklistickou helmu na kolo, přezůvky, případně pití v malém batohu. 

• 4. 11. 9:00 Beseda s paní spisovatelkou Petrou Braunovou s knihou Eda se nedá v rámci 
Festivalu dětského čtenářství v KVKnihovně Liberec. Akce je pouze pro naši 1 třídu. 

Sejdeme se v 8 hodin v naší třídě, necháme zde aktovky a pěšky půjdeme do knihovny.  

S sebou mohou mít děti peníze ke koupi knih, malý batoh, pití. Vrátíme se do školy na 
výuku. 

• 5. 11. Beseda a tvůrčí dílna s paní spisovatelkou Lucií Seifertovou v prostorech naší školy 

https://seifertova.cz/vystavy-a-besed 

Děti si mohou přinést peníze ke koupi knih s 30% slevou z běžné ceny na objednávce 
v příloze. 

• 18. 11. preventivní program Jsme parta od společnosti Maják, proběhne v naší třídě v rámci 
výuky 

• 23. 11. 11:00 workshop Jizerky křížem krážem v Severočeském muzeu Liberec 

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

Děti si přinesou 50,- Kč na vstupné.  Akce je pouze pro naši 1 třídu. 

Pomůcky 
• 2 roušky uložené v obalu 

• Vybavený penál – funkční pera, ořezané tužky a pastelky, lepidlo, tmavý fix na tabulku 

Učivo:   

 Čj 

 

 

 

• Besedy se spisovatelkami 

• Užití předpon při psaní  

• Vyjmenovaná slova po B, L, M a k nim slova příbuzná 

• Čtení textů se čtenářskými strategiemi – předvídání, shrnování 
 

• Porovnávání a zaokrouhlování čísel v oboru do 1 000  

https://www.veletrhdetskeknihy.cz/
http://www.zslesni.cz/
https://www.zslesni.cz/tridy/iva-314/rezervace-terminu-tridni-schuzky-triady.html
https://seifertova.cz/vystavy-a-besed
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Dopravní 
výchova 

Aj 

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

• Násobíme v oboru i mimo obor násobilek 

• Dělíme, dělíme se zbytkem 

• Prostředí – pohádková země Biland 

• Stavby z krychlí 
 

• Programování robota Emila - lekce Emil sběrač - práce v online prostředí aplikace 

• Práce s roboty Sphero, Bee-Bot, Wonder Dash 

• Ozoboti a kódy pro jejich ovládání 

• Práce se školním e-mailem, aplikace pro malování 
 

 

• Stavba těla rostlin 

• Stromy, keře – dělení, pojmenování, způsob života 
 

• Staré pověsti české 

• Velkomoravská říše 
 

• Dopravní značky – třídění a názvosloví 

• Pravidla bezpečnosti pro chodce 
 

skupina paní uč. Sedlářové: 

• Budeme probírat 2.lekci. Téma je nakupování a jídlo. Znovu procvičíme fráze: I have got a 
Can I have? Učebnicí nás provázejí tři dětské postavy: Molly, Beth a Jake. 

skupina paní uč. Pavelčákové: 

• V první lekci nové učebnice se zaměříme na sporty, zopakujeme si dny v týdnu, přečteme 
si, jak sportují děti ve Velké Británii. 

• Průběžně budeme psát testy na probranou látku. 
 

Domácí 
úkoly 

• V pondělí, úterý a ve středu čtecí domácí úkol 

• Psací domácí úkol každý všední den 

• Doplnění učiva v době nepřítomnosti dítěte – přehled učiva naleznete na webu v týdenním 
plánu. Učebnice a sešity naleznete v naší třídě na místě dítěte nebo na učitelském stole. 

Přeji Vám krásné dny 
Šárka Bartošová 

 


