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Měsíční plán 4.B Červen 2021 

Informace 

Dobrý den všem, červen bude vypadat takto:  
 

 Vysvědčení rozdáme 30.6.2021 
 Nástup do 5.třídy je 1.9. – učebnu budeme mít jinde.  
 Na pomůcky na školní rok 2021/22 vybírám 1 200,- na účet 

2301806488/2010 – Fio banka.  Děkuji                                     
 (pracovní učebnice a sešity, papíry, sešity, obaly na sešity).  
 Na účtu z loňského roku je 3 097,-.  

 Na 1. stupni se testujeme jenom v pondělí-čili jednou týdně.  
 Při hezkém počasí chodíme na školní zahradu.  
 Sledujte informace a hodnocení v edookitu.  
 

Akce, 
pomůcky 

10.6. od 8:00 do 10:00 – dopravní hřiště (děti si nejprve trasu projedou 
nanečisto, splní test). Pokud se zkouška cyklisty nezdaří, můžete si smluvit 
opravný termín i o prázdninách. Helmy s sebou, ještě upřesním.  
https://testy.dopravnivychova.cz/public-module.test/ 

11.6. – výlet do přírody v rámci Liberce-upřesním 

 

AJ 

 
Projdeme 8. a 9. lekci, ve které se zaměříme na slovní zásobu k tématu My town. 
Seznámíme se s minulým tvarem slovesa "být". 

ČJ  

Viz týdenní plány učiva v edookitu  

Procvičování  

Slovesa – podmět a přísudek, shoda podmětu a přísudku  

Sloh: přímá řeč  

Čtení: porozumění textu, čítanka-od strany 146 

M 
Viz týdenní plány učiva v edookitu  

Geometrické konstrukce, písemné výpočty  

VL 
Viz týdenní plány učiva v edookitu  

Přemyslovci, Lucemburkové  

PŘ 
Viz týdenní plány učiva v edookitu  

Ekosystém park, potok a řeka  

Krátké 
zprávy, 
domácí 
příprava  

V závěru června děti vrátí čítanku, budeme stěhovat třídu do jiné učebny.  
V týdnu od 7. do 9. napíšeme velmi jednoduché testy z učiva ČJ a M, které průběžně 
probíráme.  
Přeji vám všem klidné a příjemné léto s vašimi dětmi. V. Poláčková  
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