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Měsíční plán:  4.A a 4.B KVĚTEN  2O16 

Informace 

 2.5. Dopravní hřiště – přilby s sebou 

 Projektový den PRAHA – VYŠEHRAD    4.B   16.5. (pondělí) 

                                                                      4.A   18.5. (středa) 

  Vybíráme 200 Kč. Podrobnější informace děti dostanou před odjezdem 

Akce, 

pomůcky 

 Děti nosí do školy kružítko – prosíme zkontrolovat funkčnost 

 Dvě pravítka – jeden trojúhelník s ryskou 

 Ořezané tužky ( + tužka náhradní) 

 Učebnice ČJ, Vl i Př  je třeba nosit domů – nové učivo, procvičování 

 Nezapomeňte sledovat klasifikaci na bakalářích. Prosíme o dodání údajů do karty žáka 

Učivo:   

Čj 

 

 

 

 

M 

    

Vl 

 

 

 Vzory podstatných jmen – rod střední, ženský, mužský 

 Rod mužský: určování a procvičování vzorů.  

 Doplňovací cvičení. Diktáty. Stále opakujeme mluvnické kategorie sloves (os., číslo, čas) 

 Sloh – Vypravování podle osnovy 

Čtenářské dílny, porozumění textu 

               

 

 Písemné násobení a dělení dvojciferným číslem - procvičování 

 Písemné sčítání a odčítání v oboru do 1 000 000  

 Opakování: obvod trojúhelníka, čtverce, obdélníka  – procvičování rýsování 

 Obsah čtverce a obdélníka 

 Převody jednotek 

 

 KAREL IV. 

 Život ve středověku – středověká města 

 Jan Hus a jeho doba 

 

 

 



  

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace 

Lesní 575/12, Liberec 460 01 

info@zslesni.cz 

www.zslesni.cz 

 

Telefon: 733 746 188, 482 710 670 | Bankovní spojení: 5485852/0800 | IČO: 46744924 | Datová schránka ID: qn4mn8b 

 

  

    

Př 

 

 

 

Aj 

    

   

 

 

         

 

 

 

          

             

 Mandelinka bramborová 

 Čmelák zemní 

 Na louce – přírodní společenství louky – (přehled: uč. str. 43) 

 Traviny 

 Práce s atlasy zvířat a rostlin. Práce s tablety. 

             

              p. uč. Pavelčáková 

Unit 7 - dokončení. Minulý čas slovesa být, Opakování zájmen. Kontrolní test za unit 7 v              

polovině května. Unit 8 - Stories and heroes. Opakování minulého času slovesa být. 

Opakování slovní zásoby a sloves být, mít, umět,  mít rád. Průběžné kontrolní testy. 

            p. uč. Gabarová 

Dokončení Unit 7- minulý čas slovesa být,slovní zásoba Dinosaurs. Unit 8- heroes and 

heroines. 

             p. uč. Gotteltová 

            Unit 7, sloveso to be v minulém čase, otázka, zápor 

 

        

 

.                

.  

 

           



  

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace 

Lesní 575/12, Liberec 460 01 

info@zslesni.cz 

www.zslesni.cz 

 

Telefon: 733 746 188, 482 710 670 | Bankovní spojení: 5485852/0800 | IČO: 46744924 | Datová schránka ID: qn4mn8b 

 

  


