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Měsíční plán: IV. A                                     září 2016 

Informace 

 

 1. 9. – zahájení školního roku  

 třídu máme ve druhém patře na hlavní budově, s sebou penál 

 vyučování končí v 9:50 hod.  

 2. 9. – pracujeme již dle rozvrhu hodin 

 vyučování končí v 11:50 hod.  

 Do pondělí 5. 9. si všichni donesou do školy připravené boxy a pomůcky na Tv. 

 15. 9. – od 16:00 hod. společné třídní schůzky ve třídě 

 28. 9. – státní svátek 

 29. 9. + 30. 9. – ředitelské volno 
 

 Oznámení rodičům o platbách stravného – škola přechází na jednotný systém platby záloh za 
obědy Vašich dětí formou převodu na účet školní stravovny – více v článcích na webových 
stránkách zde a zde. S platností od října 2016 nebude možné platit stravné ve školní jídelně 
hotově. Děkujeme za pochopení.  

 Nabídka kroužků a volnočasových aktivit – odkaz na stránky 

 V pondělí 12. 9. bude z důvodu natáčení omezen přístup do školy – podrobnosti v článku na 
webových stránkách zde. 

 I v tomto školním roce bude naše škola zapojena do projektu Ovoce do škol.  

 Součástí výuky ve 4. třídě je Dopravní výchova. V závěru školního roku budou děti na 
Dětském dopravním hřišti absolvovat písemné i praktické testy z oblasti pravidel silničního 
provozu a jízdy na kole.  
 

 V naší třídě dále učí: 

 Hv – paní učitelka Jakoubková 

 Aj – paní učitelky Machartová, Gotteltová, Gabarová, Pavelčáková 

Akce, 
pomůcky 

 

o 6. 9. – Děsně tajná výprava – sraz v 7: 20 na vlakovém nádraží, příjezd dopoledne na 

oběd(děti dostanou v pondělí šifru a třeba zjistí, kam pojedeme). 

o 9. 9. – volby do žákovského parlamentu 

o 19. 9. – Author back to school – první dvě vyučovací hodiny v tělocvičně školy – vybíráme 

20 Kč 

o V týdnu od 26. 9. si napíšeme úvodní testy.   

Učivo:   

Čj 

 

 
 

 
M 

 

 

 opakování a procvičování učiva probraného ve 3. třídě 

 význam slov 

 věta jednoduchá – souvětí 

 párové souhlásky 

 vyjmenovaná slova… 

 hlasité a výrazné čtení 
 

 pamětné počítání do 100 

 zaokrouhlování čísel 

http://www.zslesni.cz/aktuality/oznameni-rodicum-skolni-stravovna.html
http://www.zslesni.cz/aktuality/k-platbam-stravneho.html
http://www.azschola.cz/
http://www.zslesni.cz/aktuality/albert-einstein-v-liberci.html
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Př 

Vl 

 

Aj 

 písemné počítání pod sebou 

 malá i velká násobilka 

 jednotky délky, objemu, hmotnosti, času – převody 

 G: bod, přímka, polopřímka, úsečka 
 

 Rozmanitost přírody – Živá a neživá příroda 
 

 Vzhůru do vesmíru – planeta Země, Slunce, Měsíc 

 Práce s mapou – měření nadmořské výšky, Naše vlast 
 

 úvod do učiva čtvrtého ročníku, seznámení se s učebnicí English Adventure 3 - 
Introduction, Unit 1. Rozdání učebnic a sešitů. Opakovací aktivity učiva třetího ročníku.  

 Kontrolní testíky, čtení 

Domácí 
úkoly  

o Děti si všechny důležité termíny přepíší do svého diáře.  
o Každý si na začátku roku zvolí vlastní způsob zaznamenávání domácích úkolů – úkolníček, diář, 

lepítka, označení v sešitě. Zvolený způsob bude každý dodržovat.  

Moc děkuji Otíkovi  a Klárce za pomoc ve třídě.   

Nám všem přeji úspěšný školní rok 2016-2017.   

 


