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Měsíční plán 4.B březen 2020 

Informace 

Vážení rodiče,  

po dlouhé rozvaze jsem se rozhodla vyjet s dětmi na školu v přírodě.  

Od středy 10. 06. do pátku 12. 06. vyrazíme na pobyt v přírodě do Benecka. Ubytovaní 
budeme v penzionu Villa – stránky penzionu jsou http://www.ckvilla.cz/cz/pension-villa/. Cena 
je 1.500,- Kč/žák. V celkové ceně je zahrnuto 800 Kč za ubytování a celodenní stravu, zbylé 
peníze jsou na dopravu, odměny a aktivity v okolí (Benecko, Špindlerův Mlýn).  

Peníze, prosím,  posílejte do konce dubna 2020. 

 

Akce, 
pomůcky 

• 25. 03. – výuka dopravní výchovy na DDH – vycházíme v 9:30 – s sebou normálně pomůcky 
dle rozvrhu hodin, HELMU (kdo má) 

• 09. 03. – 13. 03. – jarní prázdniny 

• 20. 03. – Ponožkový den 

21.3. se po celém světě slaví Den Downova syndromu. Slaví se v toto datum, protože lidé s Downovým 
syndromem mají právě 21. chromozom 3krát. Lidé s Downovým  syndromem mají pomalejší mentální vývoj. 
Společnost si tuto nemoc připomíná nošením barevných ponožek. Ponožky byly jako symbol zvoleny proto, 
že pokud se dají patami k sobě, vytváří dohromady písmeno X připomínající příčinu tohoto onemocnění – 
poruchu chromozomu X. Odlišnost ponožek pak symbolizuje odlišnost lidí s DS od těch zdravých. Letos však 
toto datum vychází na sobotu. A jelikož by byla škoda nepřipomenout si závažnost tohoto onemocnění, 
rozhodli jsme se, že ponožkový den uspořádáme den předtím, tedy v pátek 20.3. 

Děti i učitelé přijdou do školy v co nejbláznivějších ponožkách. 

Petra Hnízdilová, zástupkyně žákovského parlamentu 
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• Vzory podstatných jmen rodu středního, ženské i mužského – doplňování a 

zdůvodnění koncovek i/y 
• Slovesa – jednoduchý a složený slovesný tvar, zvratné sloveso, určování kategorií 

osoby, čísla, času, způsobu 
• Stálé procvičování probraného učiva – vyjmenovaná slova, druhy slov + určování 

kategorií podstatných jmen a sloves, stavba slova – psaní předpon a předložek, 
slabiy bě/bje, vě/vje, věta jednoduchá a souvětí 

• Sloh – Píšeme příběh podle osnovy 
 

• Pamětné i písemné počítání v oboru do 1 000 000 
• Počítání se závorkami 
• Násobení a dělení desítkou, stem, tisícem 
• Rýsování v centimetrové síti 
• Počítání s kalkulačkou  

 
• Dopravní výchova – pravidla silničního provozu, dopravní značky, zkušební 

testy 
• Příroda na jaře 

http://www.ckvilla.cz/cz/pension-villa/
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• Nejstarší české dějiny –  

• orientace v čase – desetiletí, století, tisíciletí 
• Keltové a Germáni na našem území, příchod Slovanů 
• Staré pověsti 
• K výuce jsou vhodná videa na Youtube – Dějiny udatného českého národa 

• Unit 4 - dokončení. Kontrolní test. Unit 5 - Camping.Kun) 
• Dokončíme U4 a následně si děti napíší unitový test. U5 - slovní zásoba Food, 

sloveso LIKE, v průběhu test z gramatiky nebo slovní zásoby.(Far) 
• Unit 4 - dokončení. Kontrolní test. Unit 5 - Camping..(Pav) 
• Unit 5- Camping- slovní zásoba-kempování, jídlo, sloveso I like, I don´t like..(Gab) 

Krátké 
zprávy  

Prosím podporujte hlasité každodenní čtení svých dětí. 
Příjemný březen  

DT  

https://www.youtube.com/watch?v=s4P12GnNCb4&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv

