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Informace





•

•
Akce,
pomůcky

•

Září 2020

1. 9. Zahájení školního roku 2020/2021 – 3 vyučovací hodiny 8:10
– 10:55 (třídu máme stále na stejném místě), s sebou penál,
svačina, pití, čip na oběd, bačkory
Od 2. 9. Vyučování podle rozvrhu, který najdete na stránkách
školy
Žádáme Vás, abyste své děti v případě příznaků onemocnění do
školy neposílali.
Prosíme rodiče o nahlášení případných změn v osobních datech (adresy, e-maily, telefonní
čísla), abychom následně upravili v systému Edookit.
10. 9. – třídní schůzky (čas ještě upřesním emailem)
S ohledem na nastalou situaci a dodržování hygienických pravidel se letošní společné
třídní schůzky budou konat v online prostředí aplikace Google Meet. Žádáme rodiče, aby si
na svá mobilní zařízení, na nichž se třídních schůzek zúčastní, nainstalovali aplikaci Google
Meet. Pozvánku do videokonference obdrží rodiče v e-mailové zprávě.
Třídní schůzky proběhnou jako dotazy rodičů k předem zaslané prezentaci třídní učitelky.
Součástí výuky ve 4. ročníku je Dopravní výchova. Děti se budou učit pravidla silničního
provozu. V rámci vzdělávání budeme v průběhu roku navštěvovat dětské dopravní hřiště.
V závěru školního roku budou děti absolvovat písemné i praktické zkoušky ze znalostí
pravidel silničního provozu a jízdy na kole.
V naší třídě učí:
Pč – paní učitelka Šťastná
Vv – paní učitelky Gabarová a Pavelčáková
3. 9 Dětské dopravní hřiště – 1.lekce (praktická jízda na kole) - nutné sportovní oblečení.
Sraz dětí v 7:40 na školním dvoře. S sebou cyklistickou helmu na kolo, přezůvky – odchod
od školy v 7.45 hod.
4. 9. Harmonizační den – upřesňující informace předám žákům ve škole. (tento termín se
může změnit s ohledem na počasí)
11. 9. Společné fotografování tříd

Pomůcky:
Penál – lepidlo, nůžky, pastelky, 2 tužky, 2 pera s modrým inkoustem, guma, ořezávátko,
- pravítko 30 cm, oblečení a obuv na tělocvik, trvale v sáčku 1 rouška.
- obaly na učebnice a sešity dětem nepořizujte, vše obalíme ve škole

Učivo:
Čj

Opakování a procvičování učiva 3. ročníku
 Věta – souvětí
 Významy slov
 Slovní druhy
 Abeceda

 Párové souhlásky
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Opakování a procvičování učiva 3. ročníku
 Porovnávání a zaokrouhlování čísel v oboru do 1 000
 Pamětné a písemné sčítání a odčítání v oboru do 1 000
 Násobení v oboru i mimo obor násobilek, dělení se zbytkem
 Geometrie

M




Živá a neživá příroda – voda, vzduch, světlo, teplo a půda, podmínky pro život
Živá příroda – houby



Naše vlast – Česká republika, život v demokratickém státě, kraje a krajská města

Přv

Vl
Nová učebnice Give Me Five 2 - Starter Unit - opakování + téma School

Aj
Krátké
zprávy,
domácí
úkoly

Domácí úkoly budou zadávány od pondělí do čtvrtka.
Přeji všem klidný a pohodový školní rok
Barbora Pražáková
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