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Měsíční plán 4. A Červenec 2021 

Informace 

 
➢ Na pomůcky, pracovní učebnice a sešity do páté třídy vybíráme 1200,-Kč. Na třídním účtu 

nám zbývá 250,- Kč na žáka a proto posílejte 950,- Kč na účet třídy, který se mění s třídní 
učitelkou. Č. ú: 2201978063/2010 Peníze posílejte prosím do 25.6. 2021 

➢ Hodnocení dětí najdete v edookitu 
➢ 30. 6. Rozdání vysvědčení za druhé pololetí (Ve druhém pololetí budou děti hodnoceny 

známkou.) 
➢ 1. 7. – 31. 8. - Letní prázdniny  
➢ 1. 9. Nástup do školy 

 

Akce, 
pomůcky 

9.6. Dopravní hřiště od 8:00 do 10:00 (sraz 7:20 na školním dvoře) – S sebou: helma, 
přezůvky, svačina a pití  
        Děti budou dělat zkoušky na průkaz cyklisty. Nejprve si vše vyzkouší (pokud by je 
někdo neudělal, můžete to zkusit znovu kdykoliv během prázdnin) – testy trénujeme ve 
škole. 
https://testy.dopravnivychova.cz/public-module.test/ - tréninkové testy, které mohou děti 
trénovat doma 

Prosím, aby děti nosily na matematiku pravítko, kružítko a alespoň jednu ořezanou tužku č.3 

 

Učivo:   

 

 Čj 
 

 

 

 

 
 

 

M 
 

 

 

 
 

V týdnu od 7. do 10. napíšeme velmi jednoduché testy z učiva ČJ a M, které 
průběžně probíráme. 
 

Opakování a procvičování učiva 4. ročníku  
• Věta – souvětí  
• Slovní druhy – Podstatná jména – PÁD, ČÍSLO, ROD, VZOR 

• Slovesa – OSOBA, ČÍSLO, ZPŮSOB, ČAS 

• Vyjmenovaná slova a jejich aplikace na slova příbuzná 

• Určování koncovky podstatných jmen podle vzorů 

• Základní skladební dvojice – PODMĚT A PŘÍSUDEK 

• Shoda podmětu s přísudkem 
 
 
 

• Porovnávání a zaokrouhlování čísel v oboru do 1 000 000 

• Pamětné a písemné sčítání a odčítání v oboru do 1 000 000 

• Písemné násobení dvojciferný číslem 

• Písemné dělení jednociferným číslem 

• Násobení v oboru i mimo obor násobilek, dělení se zbytkem  

• Geometrie – rýsování kolmice, rovnoběžek, konstrukce čtverce, obdélníku, trojúhelníku 

• Převody jednotek délky, hmotnosti a času 
 

 

https://testy.dopravnivychova.cz/public-module.test/
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Přv 
 

 

Vl 

 

       

Aj 

• Příroda v létě 

• Člověk a příroda 
 

 

• Život za vlády Přemyslovců a Lucemburků 
 
 

• Gabarová: Unit 9 - Holiday fun- slovní zásoba- prázdninová místa, gramatika- 
minulý čas slovesa "být"- was, were, budoucí čas- "going to" 

• Pavelčáková: Unit 8 - dokončení. Vazba  There is, there are, směry, popis 
cesty,  Unit 9 - Holiday fun. Souhrnné opakování. Kontrolní testíky. 

 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

V závěru června vrátí děti čítanku. 
Procvičování na prázdniny vložím dětem do classroomu. 
 

Všem Vám přeji příjemné, klidné a slunečné léto.  Bára Pražáková 


