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Měsíční plán:  4. A , 4. B ČERVEN  2O16 

Informace 
 6.6. Dopravní hřiště - průkaz cyklisty. 4.A - 8:00hod – 10:00hod 

                                                                     4.B - 10:00hod – 11:00hod 

Akce, 

pomůcky 

 2.6. Celoškolní staročeský jarmark. Zahájení v 9:30 hod – 14:30 hod. Od 17:00hod zveme 

rodiče na  odpolední jarmark pro dospělé.  

 14.6. – 17.6. Pobyt v přírodě  IV.A,  Kemp Sobotka 

                                                     IV.B,  Kemp Pecka – hrad Pecka 

Bližší informace o pobytu v přírodě obdrží žáci před odjezdem (čas odjezdu, vybavení, platba,…) 

       21.6. 4.A – Setkání žáků třídy s dětmi se ZŠ Turnov. 

30.6. Slavnostní rozdání vysvědčení  

 

 Stále je nutné sledovat klasifikaci v bakalářích. 

 Kontrola pomůcek na geometrii (kružítka, trojúhelník s ryskou, ořezané tužky) 

 Odevzdání učebnic – kontrola stavu učebnic. 

                                                

                                                 

Učivo:   

Čj 

 

 

 

 

M 

 Vzory podstatných jmen – rod střední, ženský, mužský 

 Rod mužský, ženský, střední – určování vzorů, pádů, pravopis 

 Stavba jednoduché věty – základní stavební dvojice, shoda přísudku s podmětem 

 Souvětí – procvičování 

 Závěrečné opakování učiva 

 Sloh – reklama, stručnost vyjadřování, SMS, slohová pravidla 

 Závěrečná kontrolní práce – termín bude upřesněn 

               

 

 Převody jednotek –  obsah a obvod 

 Jednotky délky, hmotnosti a objemu – opakování a procvičování 

 Zlomky – sčítání a odčítání zlomku se stejným jmenovatelem 

 Práce se závorkami – pořadí výpočtů 
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 G: Pohledy na těleso, kružnice a kruh, kvádr a krychle. 

 Závěrečné opakování učiva 

 Závěrečná kontrolní práce – termín bude upřesněn 

 

 

 Habsburkové. Císař Rudolf II 

 České země po bitvě na Bílé hoře 

 Třicetiletá válka 

 Jan Amos Komenský 

 Marie Terezie, Josef II 

 Opakování probraného učiva 

 

 

               

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

 Trávy, rostliny, živočichové 

 Ve vodě a jejím okolí – rybníky, živočichové, rostliny 

 Opakování probraného učiva     

         

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