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Měsíční plán 4.B

Informace

Září 2020

Milí rodiče, žádáme vás, abyste neposílali své děti do školy v
případě sebemenších příznaků onemocnění. Děkujeme .
Vzhledem k aktuálnímu stavu a bezpečnosti vás také žádáme, aby
nevstupovali do budovy školy a ŠD. Děkujeme.
•
•
•

Akce,
pomůcky

•
•
•
•
•
•

1.9.- nástup do školy, učíme se do 10:55, další den již podle rozvrhu
3.9. výuka na dětské dopravní hřišti – nutná cyklistická helma s sebou(od 10:00), vyjdeme
před půl desátou)
7.9. Harmonizační den 4.B – pěšky do Rudolfova, návrat na oběd(v případě příznivého
počasí)
7.9. zahájení činnosti zájmových kroužků na škole
11.9. fotografování tříd
15.9. kontrola a ukázka dlouhodobého úkolu-herbáře
10.9. třídní schůzky od 16:00 - nebudou ve třídě, dám včas vědět jakou formou.
28.9. Den české státnosti –státní svátek, připomenutí legendy
Pomůcky: rukavice na školní zahradu (pracovní, gumové)

Učivo:



Opakování učiva ze 3.ročníku(podst.jména, slovesa, vlastní jména,párové
souhlásky, stavba věty, číslovky, nauka o slově)
Legenda o sv. Václavovi, čítanka

M





Opakování základních vztahů, učebnice do strany 19
Násobilka
Dopisy z prázdnin

Přv



Podmínky života na Zemi

Vl



Česká republika – naše vlast, hledáme nej o ČR

Pč



Pěstitelské práce – práce na školním pozemku a učebně

Aj



Nová učebnice Give Me Five 2 - Starter Unit - opakování + téma School

Čj

Krátké
zprávy,

Děti, dostanou pracovní učebnice-jsou jejich. Pouze čítanka je školní. Obaly máme.
Domácí příprava bude zadávána v pondělí ráno, je v edookitu, děti si i zapíší. Kontrola
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domácí
příprava

splněných prací v pátek první hodinu. Zítra s sebou penál, notes na zapisování domácí
přípravy, aktovku na pracovní učebnice, přezůvky.
. Děkuji za spolupráci, přeji klidný školní rok ve zdraví nás všech. Vlaďka Poláčková
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