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Měsíční plán: IV. A

Informace

Květen 2017

30. 4. Konečný termín pro vyplnění dotazníku – Klima školy (více info
v aktualitách školy)
1. 5. Svátek práce
8. 5. Den osvobození 1945
17. 5. Charitativní běh pro Světlušku (13:00 – 15:00 v parku u ZOO)
1. 6. Jarmark - téma jarmarku: 30. až 90. léta
9. 5. Jarní výprava k mému stromu, sportovní oblečení, ráno příchod normálně
do třídy, s sebou děti budou mít školní tablet či svůj mobil
16. 5. Školní pozemek (v rámci vyučování) – přírodověda, určování rostlin

Akce,
pomůcky

Centra aktivit: Čokoládová centra
Turnaj století aneb zlatí hoši- téma třídy na vystoupení
Termín Prahy-Vyšehrad 2. 5. Odjezd z Fügnerovy ulice v 8:00 odjezd z Prahy
v 16:00 - příjezd v 17:05. Sraz: 7:40 na Fugnerce
Termín sportovně-naučného pobytu: 22.5. -26. 5. Sloup v Čechách Chata
Permon-500,-Kč záloha, zbytek před odjezdem

Učivo:
Čj









Psaní i-í ve slovesech v přítomném čase
Časování sloves v minulém čase
Shoda podmětu s přísudkem
Pořád opakujeme a procvičujeme:
1. Vyjmenovaná slova
2. Vzory podstatných jmen - aplikace
3. Diktáty po přípravě i bez
4. Stavba věty jednoduché, procvičování
5. Stavba souvětí, procvičování
Sloh: kniha o Vyšehradu
Čtení: str. 142-153
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
Společná četba, poslech: M. Vopěnka: Spící město (předčítám já či žáci)





Denně procvičujeme
Převody jednotek
Grafy




M
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Tělesa
Síť tělesa-tvoříme šaty pro tělesa ve čtvercové síti
Trojúhelník, čtverec a obdélník –obvod, obsah čtverce a obdélníku
Zlomky (sčít. a odčítání)
Stavby z krychlí
Pamětné a písemné odčítání v oboru
Příklady se závorkami
Každý den slovní úloha, rébus
Rýsování-čtverec, obdélník, kolmice, kružnice, rovnoběžky

Př

Poznáváme rostliny z obrázků či v přírodě, tvorba herbáře – po dvou rostlinách
z ekosystémů voda, pole, lidské obydlí, louka
Testy z dopravní výchovy, příprava na zkoušku-12. 6.

Vl

Zakládání měst, Lucemburkové, Karel IV., Jan Hus a jeho doba

Pč

Příprava kostýmu na jarmark

Vv

Historická postava, květy šeříku-tempera

Aj

Unit 7 - dokončení. Kontrolní test. Unit 8 - Stories and heroes. Opakování slovní
zásoby a časů. J. Pavelčáková
V Unit 7 se učíme používat sloveso být v minulém čase v otázce i záporu.
Průběžně opakujeme slovíčka. S. Gotteltová
Dokončení Unit 7- slovní zásoba-popis zvířete, gramatika- minulý čas- was,
were. P. Gabarová
Jízdy na DDH ve čtvrtek od 14:00 do 17:00. Přeji všem příjemné květnové dny.
Vlaďka Poláčková
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