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Měsíční plán: IV. A

Informace

Březen 2017

28. 3. Den učitelů
31. 3. Projektový den „Dnes suplují rodiče“ – čtvrtý ročník vydařeného
celoškolního dne. Kdo z vás mezi nás letos přijde a povypráví nám o svých
zajímavých povoláních?

10. 3. Naivní divadlo: Pohádka o Raškovi, v rámci vyučování, lístky na
tramvaj, 50,-Kč
Akce,
pomůcky

Učivo:
Čj

Centra aktivit: Sportovní centra
Děti si zapíší všechny termíny akcí do diářů.
Předpokládaný termín Prahy-Vyšehrad 2. 5.
Termín sportovně-naučného pobytu: 22.5. -26. 5. Sloup v Čechách Chata
Permon (Poláčková, Bindr, Pětiletá)








M

Pořád opakujeme a procvičujeme
Vyjmenovaná slova
Vzory podstatných jmen rodu středního, ženského a mužskéhoprocvičování, aplikace
Stavba věty jednoduché, procvičování
Stavba souvětí, procvičování





Sloh – Osnova příběhu, mapa příběhu, bohatost vyjadřování
Domácí četba – zápis do čtenářských listů a založení do portfolií,
průběžná kontrola, jak kdo knihu přečte
Každé pondělí poslední hodinu platí čtenářská dílna s vlastní knihou
Dobrodružná literatura ( Defoe, Wyss, Ransome)
Společná četba, poslech: M. Vopěnka: Spící město (předčítám)









Trojúhelník, čtverec a obdélník –obvod, obsah čtverce a obdélníku
Zlomky, části celku
Stavby z krychlí
Pamětné a písemné odčítání v oboru
Příklady se závorkami
Pořád procvičujeme i násobilku
Každý den slovní úlohy, rébusy
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Př

Stěhovaví ptáci-návrat na jaře
Volně žijící zvířata na jaře
Kočka domácí, Relief Libereckého kraje, děti mají PS pořád v lavici
Sámo, Velkomoravská říše, http://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/
Přemyslovci

Vl

Pč
Vv

Háčkujeme řetízek, krátký sloupek- náramky
Abstraktní kočky-fixy-černý slabý, barevné silnější,
Jaro-pastelky, nůžky

Aj

V unit 6 se budeme učit o zvířatech, čím se živí, kde žijí. V gramatice trénujeme otázky
a zápory s pomocným slovesem „do“. Opakujeme stupňování-p. uč. Gotteltová, Pav.,
Gabarová
Unit 5_Magic or illusions, opakování měsíců, popis člověka – fyzicky, stupňování
přídavných jmen, my family - opakování
Průběžné opakování nepravidelných sloves, slovní zásoby, starších gramatických jevů,
zejména časů. P. Machartová



Dlouhodobý domácí úkol na měsíc březen – domácí opakování a
procvičování testů na DV. Od dubna můžete s dětmi chodit trénovat
jízdy na DDH ve čtvrtek od 14:00 do 17:00.



Úspěšnou Popeleční středu a následný půst přeje Vlaďka Poláčková
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