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Měsíční plán 4.B Květen 2021 

Informace 

Dobrý den všem, pokud nenastanou nějaké změny a pokyny z MŠMT, květen 
bude vypadat takto:  
 

3. – 7. 5. prezenční týden ve škole - učíme podle běžného rozvrhu na webu 
17. – 21. 5. prezenční týden ve škole - učíme podle rozvrhu na webu 

Ostatní dny učíme distančně. 

 Na 1. stupni se od zítřka testujeme jenom v pondělí - čili jednou týdně.  
 Nadále platí povinnost nosit roušky ve škole.  
 Tv je bez roušek a podle pravidel venku.  
 Hv nadále bez zpěvu.  
 Při hezkém počasí chodíme na školní zahradu.  
 Zapůjčené iPady si zatím ponechte.  
 Sledujte informace a hodnocení v edookitu. Neodevzdané práce mají 

0%.  
 Omluvy do edookitu, distanční výuka je povinná. 
 Děti, které nechodí do školy, plní úkoly v classroomu, sledují týdenní 

učivo a plní jej.  

Akce, 
pomůcky 

Vyšehrad: Ve 4. třídě máme poznat Vyšehrad. Budeme poznávat alespoň 
z knih, pověstí  a videí. Do Prahy nepojedeme.  

1.5. Svátek práce  

8.5. Den vítězství  
9.5. Svátek matek: 2. květnová neděle 

 
Pomůcky: v květnu budeme hodně rýsovat – kružítko, ořezané tužky, 
trojúhelník s ryskou, pravítko. 

AJ 

V květnu budeme stále procvičovat měsíce v roce, řadové číslovky a správné 
tvoření datumů. Začínáme s Unit 7  - Můj dům - slovní zásoba k tématu (slovíčka 
budou opět v učebně). Zopakování popisné vazby there is, there are... a sloves: 
can, have got, to be Přivlastňovací zájmena (mine, yours, his...).  Průběžné testíky. 

ČJ  

Viz týdenní plány učiva v edookitu a po dobu distanční výuky je budu dávat i do 
Classroomu 

Procvičování vyjmenovaných slov, slovní druhy, vzory rodu středního a ženského a 
mužského,  

Slovesa – časování, slovesný způsob, podmět a přísudek, shoda podmětu a přísudku  

Sloh: přímá řeč  

Čtení : porozumění textu, čítanka - Květen od strany 142 

            Pověsti od strany  99 až 105 
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M 
Viz týdenní plány učiva v edookitu a po dobu distanční výuky je budu dávat i do 
Classroomu 

Geometrické konstrukce, celá čísla II, rovnice III, práce s daty statistika  

VL 
Viz týdenní plány učiva v edookitu a po dobu distanční výuky je budu dávat i do 
Classroomu 

Vznik českého státu, život za vlády Přemyslovců a Lucemburků 

PŘ 

Viz týdenní plány učiva v edookitu a po dobu distanční výuky je budu dávat i do 
Classroomu 

Vlastnosti látek – teplota, čas 

Příroda na jaře – ekosystém park, potok a řeka  

Krátké 
zprávy, 
domácí 
příprava  

Splněné práce jsou hodnoceny. Posílejte v době distanční výuky do Classroomu do pátku 
večera. V prezenční výuce předkládáme v pátek první hodinu ve škole. Děkuji   
Pořád platí denně číst cokoliv.  
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php 
 
Mějte všichni klidný květen. V. Poláčková 


