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Měsíční plán IV. B březen 2022 

Informace 
❖ Žádám o vyplnění dotazníku na www.mapaskoly.cz (viz předchozí e-mail) do 4. 3. 2022. 

Akce 

❖ 18. 3. návštěva KVKnihovny – Čtenářská dílna „Stromy“ 
Odchod od školy v 8 hodin. S sebou malý batůžek + malé pití a svačina, aktovku necháme 
ve škole. Na část výuky se vrátíme do školy. 

❖ Burza knih – poslední týden v březnu – info obdržíte  
❖ Ponožkový den – datum bude upřesněno 

Pomůcky 
 

❖ Kvalitně vybavený penál 
❖ Pomůcky na rýsování – funkční kružítko, trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, tužka 
❖ Učebnice a sešity podle rozvrhu hodin 
❖ Úkolníček nebo Deník školáka 

Učivo:   

 

Český jazyk 

 

 

    

 

 

 

Matematika 

 

 

    
Přírodověda 

 

     
Vlastivěda 

 

 

 
❖ Vyjmenovaná slova – stále procvičujeme 

❖ Tvary slov, slova příbuzná 
❖ Slovní druhy 
❖ Podstatná jména 

❖ Rod (životnost, neživotnost, číslo, pád) 
❖ Slovesa 

❖ Infinitiv 
❖ Zvratná slovesa 
❖ Jednoduché a složené tvary sloves 
❖ Časování sloves 

❖ Společná četba 
❖ Četba v čítance 

 
 

❖ Procvičujeme početní operace pamětné i písemné 
❖ Zaokrouhlování 
❖ Obvod a obsah rovinných útvarů ve čtvercové mříži 
❖ Rýsujeme úsečky, přímky a rovinné útvary 
❖ Souměrnost 

 
❖ Neživá příroda 

❖ Vlastnosti látek - měření 

❖ Příroda na jaře 

 

 

❖ Doba pohusitská, Jagellonci 
❖ Habsburkové 
❖ Úvod do geografie 
❖ Poloha ČR v Evropě, symboly ČR 

 

http://www.mapaskoly.cz/
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Dopravní 
výchova 

 

 

 

Aj 

❖ Dopravní značky 

❖ Pravidla provozu na pozemní komunikaci 

❖ Pravidla přednosti v jízdě na křižovatkách – trénovat můžete zde:  

https://www.bezpecnecesty.cz/cz/autoskola/krizovatky 

Skupina paní učitelky Sedlářové: 
Probereme 5. lekci, téma je ještě zima a zimní radovánky. Z gramatiky budeme dále procvičovat 

používání přítomného průběhového času. 

Skupina paní učitelky Pavelčákové: 
V březnu začneme 5. lekci - The frozen lake. Budeme si dál povídat o tom, co lidé a zvířata právě 

dělají zimních aktivitách.  Budeme tvořit otázky a odpovědi. Zaměříme se také na přídavná 

jména. Přečteme si bajku a průběžně budeme psát testy na probranou látku. 

Domácí 
úkoly 

 
❖ Během víkendu – zápis s ilustrací v Reportérském deníku. 
❖ Požadavky a kritéria na přípravu do školy, domácí úkoly a hodnocení naleznete 

v zaslaném dokumentu z minulého měsíce. 
 

Přeji do následujících dnů hodně pozitivní energie,  
                                                                                                                             Šárka Bartošová 


