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Měsíční plán: IV. A




Informace







Červen 2017
26. 6. odevzdání učebnic, prosím o kontrolu stavu a v rámci možností
opravit, zapsat stav.
26. 6. Před odchodem na prázdniny si děti vyklidí šatní skříňky,
odnesou domů boxy na Vv
Seznam potřeb pošlu ke konci srpna
Na pomůcky (pracovní sešity, sešity) vybíráme 1 000,-Kč do konce
školního roku
30. 6. závěrečné vysvědčení, konec v 8:55
4. září (pondělí) nástup do 5. třídy, učebna zůstává stejná
Vyúčtování fondu a plán, co s penězi z jarmarků pošlu mailem

12. 6. Zkouška na Průkaz cyklisty na DDH – sraz v 7:30 v šatně, s sebou
vhodné oblečení, přilbu na kolo, penál, svačinu, zkouška začíná písemným
testem, pak jízda
Testy:
19. 6. matematika, 20. 6. český jazyk, 21. 6. přírodověda, 22. 6. vlastivěda
Akce,
pomůcky

23. 6. Velká dílna čtení –knihy s sebou
26. 6. Letní výprava k mému stromu, sportovní oblečení, ráno příchod
normálně do třídy, s sebou děti budou mít školní tablet či svůj mobil
5. 6. a další úterý -školní pozemek (v rámci vyučování) – přírodověda, určování
rostlin
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Učivo:
Čj

Shoda podmětu s přísudkem, souvětí, vyjm. slova, druhy slov, vzory, diktáty



M

Př
Vl

Domácí četba – zápis do čtenářských listů pořád platí. Každé pondělí
poslední hodinu platí čtenářská dílna s vlastní knihou
Společná četba, poslech: M. Vopěnka: Spící město (předčítám já či žáci)




Denně procvičujeme
Počítání v oboru do milionu, zápis čísel, zaokrouhlování, převody
jednotek





Testy z dopravní výchovy
Poznávání a určování rostlin



Úklid třídy, práce na pozemku



Zpracování fotografií mého stromu



Po dokončení Unit 8 budeme opakovat dosud probrané gramatické jevy a
slovní zásobu, průběžně píšeme testíky.-S. Gotteltová
Unit 8 - opakování probraného učiva. Kontrolní testy. Čtení textů. Jazykové a
gramatické hry.-J. Pavelčáková

Jagellonci, Habsburkové, Bílá Hora, Marie Terezie, Josef II.

Pč
Vv
Aj



Ještě před zkouškou můžete s dětmi trénovat na DDH ve čtvrtek od 14:00 do
17:00.
Děkuji všem za spolupráci, důvěru, pohodu, přeji vám všem klidnou dovolenou,
příjemné léto.
Vlaďka Poláčková
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