Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace
Lesní 575/12, Liberec 460 01
info@zslesni.cz
www.zslesni.cz

Měsíční plán: IV. A

PROSINEC

6. 12. Kybersvět – Maják – výukový program vysvětlující zásady bezpečného brouzdání po internetu a
zásady chování prostřednictvím komunikace na sociálních sítích

Informace

Akce,
pomůcky

Učivo: ČJ

Domácí
úkoly

7.12. Adventní trhy 15 – 18 hodin, na školním dvoře
19. 12. Vánoční koncert 18 – 19 hodin – aula TUL
3. 1. 2018 zahájení výuky, poslední den výuky 22. 12. 2017
1. – 4. 12. CA téma Advent – 2 známky na dopis a 2 adresy zapsané v diáři, popř. fixy,
ozdobné samolepky, nůžky na ozdobné stříhání – budeme vyrábět přáníčka
13. 12. odevzdat herbář
Děti si nosí vlastní knihu na čtení.
Děti nemají fixy na popisovací tabulky – prosím, napravit do 5. 12.

Slovesa:
mluvnické kategorie sloves, slovesné tvary zvratné, složené, jednoduché, určité, neurčité, časování
sloves
Průběžné opakování vyjmenovaných slov a slovních druhů
Sloh: psaní adresy, vánoční blahopřání, pozvánka

M

Písemné násobení jednociferným činitelem a dvojciferným činitelem
Násobky 10, 100, 100 a násobení/dělení v oboru do 10 000
Opakování: kolmice, rovnoběžky, kružnice

Vl

Vodstvo ČR – souhrnné opakování
Města a kraje ČR

Př

Rozdělení živé přírody – rostlin – opakování
Rozdělení živé přírody – živočichů
Živočichové v lese

Aj

Unit 3 „What time is it?“, předměty ve škole - „We have Maths on Monday“,
opakování hodin, denní rutinní aktivity, povídání v přítomném prostém čase,
opakování sloves být, mít, umět.
Aktivity s vánoční tématikou, průběžná opakování a testy.

Během vánočních prázdnin se naučit báseň na recitační soutěž
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