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Měsíční plán: IV. B

Informace







Akce,
pomůcky


Učivo: ČJ

M

Přírodověda
Vlastivěda

Říjen 2014

Děkuji Vám všem rodičům za hladký průběh začátku školního roku, za pomoc s organizací a
přípravou všech pomůcek, za obalení sešitů a knih.
Do 14. 10. prosím o úhradu částky 300,- Kč na SRPDŠ.

2. 10. 17:00 Historický ples spojený s nocováním ve škole – viz příloha
8. 10. Schůzka zástupců rodičů SRPDŠ
9. 10. PD – Klíč k památkám – Lemberk – podrobnosti obdržíte. Návrat bude v brzkých
odpoledních hodinách
27. – 29. 10. Podzimní prázdniny
 Slovní druhy – zápis do gramatických pravidel – rozpoznávání sl. druhů, skloňování podst.
jmen, časování sloves.
 Stavba slova – předpona – kořen – přípona.
 Předpony vz-, roz-, bez- a stejná předložka bez.
 Předpony ob-, v-, vy-/vý-.
 Vyjmenovaná slova po B, L.
 Čtení z dávné minulosti – předčítáme si.




Čtení, zápis, porovnávání a zaokrouhlování čísel v oboru do 10 000.
Pamětné a písemné sčítání v oboru do 10 000.
Jednotky délky, objemu, hmotnosti, času.



Tvorba herbáře





Osobnosti našich dějin
Stěhování národů, České pověsti, Přemyslovci
ČR – práce s mapou, nadmořská výška, poloha, rozloha, povrch



Unit 2 - There is a town. Budovy ve městě. Vesnice a město. Kolik to stojí? Ceny. Průběžné
kontrolní testy.

Aj





Domácí
úkoly

Dokončení Unit 1, Unit 1 test, Unit 2- Town- slovní zásoba- město, vesnice, telefonní čísla,
nakupování a ceny.
Důkladné zapisování domácích úkolů do úkolníčku!!! Každý domácí úkol je dětem několikrát
zopakován, zdůrazněn a zapsán na tabuli. Je již jen na nich, aby si ho zapsaly do svých
úkolníčků a v daném termínu donesly.
Herbář – do konce října donesení vytvořeného podzimního herbáře – povinných 15 – 20 rostlin
nejlépe ze stromů a z keřů, které nyní opadávají. Děti si měly ve třídě vyzvednout 5 čtvrtek a 5
euroobalů k tvorbě herbáře. Jednu stranu jsme si společně vytvořily, ukázaly, popsaly.
Přeji Vám radost z dětí „převtělených“ do slavných osobností.
Veronika Jakubová
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