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Měsíční plán 4. B

Informace

září 2022

1.9. výuka od 8:10 – 9:55 hod., obědy tento den od 10:30 hod.
5.9. společné focení
9.9. první lekce programu poklady z půdy (Divizna)
Od 12.9. začínají kroužky
13.9. společné třídní schůzky od 16:00 hod.
21.9. lekce dopravní výchovy na dopravním hřišti 8:15 – 10:00
(s sebou přezůvky a cyklistickou helmu)
28.9. státní svátek
Na webu školy najdete informace o cenách obědů, přihláškách do
ŠD a kroužků
Zkoušky pěveckého sboru Lesněnky začínají 16.9.
V případě nepřítomnosti třídní učitelky je zastupující tř. uč. Mgr. M. Fiebigerová

Akce,
pomůcky

Pomůcky: penál – pero, tužka tvrdá na rýsování, pastelky, kružítko, guma, nůžky,
lepidlo
průhledné obaly na sešity (A4, A5)
pravítko – 30 cm
Tv - sportovní oblečení a obuv dovnitř i ven, gumičku na dlouhé vlasy
Ostatní pomůcky na Vv, Pč a sešity budou zakoupeny ze společných peněz.

Učivo:
Čj

M

Přír

Vl

•
•

Opakování probraného učiva: stavba slova, věta, souvětí, význam slov, předpony,
předložky, vyjmenovaná slova
Slohová a komunikační výchova: adresa, vyprávění

•

Opakování probraného učiva: násobilka, písemné výpočty

•
•
•

Živá a neživá příroda
Základní podmínky života
Třídění rostlin a živočichů

•
•
•

Česká republika, státní symboly
Mapa České republiky
Orientace v krajině
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•
•

Seznámení s prostředím a pravidly učebny
Úvodní aktivita s roboty

Aj

•

Opakování učiva 3. ročníku

•

Úvodní lekce Hello

•

Slovní zásoba

Krátké
zprávy,
domácí
úkoly

Úkoly dle zadání
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