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Měsíční plán 4.A

Prosinec 2020

Přeji Vám klidný adventní čas, krásné Vánoce a pohodový nový roku.
•
•
•
•

Informace

Vzhledem k aktuálnímu stavu a bezpečnosti stále platí zákaz
vstupu rodičů do budovy školy. Děkujeme
Vánoční prázdniny 23.12. do 3. 1. 2020
4. 1. 2021 nástup do školy
11. 12. - Vánoční focení pro zájemce - pan Kosina (pokud
budete mít zájem, pošlete po dětech vyplněný letáček)

4.1. 2021 – Dopravní hřiště (sraz v 7: 30 na školním dvoře)
8. 12. - Kniha, kterou čtu
Akce,
pomůcky

•
•

Učivo:
Čj

M

Přv

Vl

Aj

Na některé vyučovací hodiny chodíme ven, prosím o teplé oblečení pro děti.
Lepidlo, nůžky, pravítko, kružítko

CA - Vánoce
•
•
•
•

Druhy slov + určování kategorií podstatných jmen a sloves Vyjmenovaná slova po, P, S, V, Z
Skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně
Sloh – Píšeme příběh podle osnovy
Souvětí – větné vzorce, psaní čárek před spojkami

•
•
•
•
•

Zlomky - zápis
Malá a velká násobilka – stále procvičujeme, zkoušíme
Písemné sčítání a odčítání do 10 000
Dělení se zbytkem
Písemné dělení

•
•

Dělení živočichů
Ekosystém les

•

•

ČR – povrch , vodstvo
Práce s mapou – známe barvy, hledáme města, vodstvo, pohoří…

•
•
•
•

Kontrolní test za unit 2 bude v pátek 4.12.
Unit 3 - At the Zoo. Opakování sloves být a mít.
Části zvířecího těla, co zvířata jedí a kde žijí a co umí.
Průběžné testy na probranou látku.
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Krátké
zprávy,
domácí
úkoly

Procvičování - www.zlatka.in, www.onlinecviceni.cz www.gramar.in www.matika.in .

Barbora Pražáková
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