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Měsíční plán IV. A prosinec 2021 

Informace 

• 7.12. 15:00 zasedání školské rady ZŠ Lesní 

• 20.12. – 22.12. Ředitelské volno 

• 23.12. 2021 - 2.1.2022 – Vánoční prázdniny 

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

Akce, 
pomůcky 

• 3.12. a 10.12. Adventní pátky – společně věnujeme tyto pátky tématu Adventu, jeho 
významu a lidovým tradicím. 3. 12. přijdou děti oblečeny na téma Mikuláš, Anděl, Čert a 10. 
12. přijdou děti oblečeny co nejvíce v bílém. 

• 7. 12. se oblékneme do historických kostýmů našeho celoročního projektu – připomeneme 
si a zhodnotíme první čtvrtletí. 

• 14. 12. 11:00 Severočeské muzeum Liberec, Betlémy 

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. 

• 15.12. Den vánočního oblečení  

• 17.12. Projektový den Vánoční zvyky a tradice - Vánoční besídka v naší třídě a nazdobení 
krmelce dobrotami pro lesní zvěř – přineste si penál, drobné osobní dárečky pro kamarády, 
jablko k rozkrojení, ochutnávku pár kousků cukroví, ořechovou skořápku a malou svíčku 
k výrobě lodičky, dobroty pro zvěř do krmelce, teplé oblečení a obuv. Ukončení v 12:00. 

 

Učivo:   

 

 Čj 

 

   M 

 

 

    Přv 

 

     Vl 

       

Aj 

Průběžně píšeme testy na probrané učivo, hodnocení naleznete v Edookitu. 
 
V týdnu od 6. 12. budou zadány čtvrtletní písemné práce z Čj a M. 

 

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

• Opakování slovních druhů 
 

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

• Násobení a dělení v oboru do 1000 

• Prostředí – indické násobení, pohádková země Biland (dvojková soustava) 

• Rýsujeme, měříme - rovinné útvary 
 

• Živočichové – obratlovci, bezobratlí a jejich způsob života 

• Příroda v zimě 
 

• Život za vlády Přemyslovců 
  

Skupina p. učitelky Sedlářové: 

- dokončíme 2. lekci – téma nakupování 
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- začneme 3. lekci – téma ZOO, naučíme se několik vánočních koled.  
 
Skupina p. učitelky Pavelčákové: 

Ve druhé lekci se zaměříme na nakupování a potraviny. 
Naučíme se zeptat, kolik věci stojí a budeme popisovat postup při vaření  pizzy a palačinek. 
Zopakujeme si základní členy. 
Průběžně budeme psát testy na probranou látku. 

Domácí 
úkoly 

• Během víkendu a prázdnin – zápis v Reportérském deníku. 
             Děti si napíší jeden vánoční a jeden novoroční zápis, přinesou 3. 1. 2022. 

• Čtenářský deník za prosinec děti přinesou také 3. 1. 2022. Stále doporučuji podporovat 
hlasité čtení dětí. Požaduji 1 přečtenou knihu za měsíc, do prosince nejméně 5 knih 
zapsaných v deníku. 

• Podpořím a ocením domácí procvičování a dobrovolné domácí úkoly. 
 

Přeji Vám mnoho hezkých chvil v příjemné atmosféře Vánoc, pevné zdraví, hodně štěstí a v novém 
roce jen to dobré. 

Šárka Bartošová 


