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Měsíční plán: IV. B                                              LEDEN 2015 

Informace  

 5. 1. 2015 zahájení výuky v novém roce 
 13. 1. od 16:00 Výjimečné třídní schůzky s panem Šolcem 
 14. 1. 10:00 – 15:00 Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče 
 15. 1. od 16:00 hod. Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků v jídelně školy 
 22. 1. 14:00 – 17:00 Zápis prvňáčků pro děti ze spádové oblasti 
 28. 1. 14:00 – 17:00 Zápis prvňáčků pro děti z mimo spádových oblastí 
 30. 1. Pololetní prázdniny 
 2. 2. – 6. 2. Jarní prázdniny 

Akce, 
pomůcky 

 5. 1. Společenstvo klíčníků – dones si knihu, začínáme společně číst. 
 5. 1. Začínáme užívat nový pracovní sešit na Český jazyk, děti s ním budou pracovat ve škole a 

též domů budou dostávat cvičení k procvičení za domácí úkol. Pracovní sešity jsem uhradila 
z našeho třídního fondu. Prosím rodiče o obalení tohoto nového sešitu, děkuji.  

 8. 1. Projektový den „Moje knížka od Ježíška“ – přines si svoji knížku od Ježíška 
 12. 1. 8:15-10:00 Návštěva dětského dopravního hřiště – Sraz v 7:45 na školním dvoře. 

Společný odchod na hřiště. Helma opět nebude vzhledem k počasí potřeba. Pokud by byla 
změna, dám včas vědět. S sebou: penál, přezůvky (děti si mohou vzít i školní přezůvky), 
Reportérský deník, svačina, čip, pití. 

 13. 1. 11:00-12:45 Kontrolní návštěva p. Šolce 
 29. 1. 11:00 – 12:00 rozdáváme Výpis Vysvědčení za 1. pololetí šk. r. 2014/2015, výuka končí 

v 11:50 hodin 

* Prosím o zakoupení bločku malých lepících papírků (self-stick-tabs) a do každé knihy, učebnice, 

pracovního sešitu založit jeden jako záložku. Děti si vloží bloček do penálu jako zálohu.  
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Přírodověda 

                                                                                          

Vlastivěda   

Dopravní 
výchova                                      

 

 Od 19. 1. do 28. 1. Proběhne třídní kolo Recitační soutěže – prosím o kvalitní přípravu 
básní odpovídajících věku čtvrťáčků. Můžete čerpat také z Čítanky. 

 V TÝDNU OD 19. 1. BUDOU DĚTEM ZADÁNY POLOLETNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z ČJ A M. 
 

 Slovní druhy, stavba slova – určení koncovek 
 vyjmenovaná slova – stálé procvičování. 
 Slovesa – jednoduché a složené tvary, zvratné tvary, časování. 
 Čtení knihy Společenstvo klíčníků. 

 
 Čtení a zápis čísel v oboru do 1 000 000, porovnávání, zaokrouhlování. 
 Nerovnice, rovnice 
 Římské číslice 
 Geometrie – kružnice, kruh, střed a osa úsečky, trojúhelník, čtverec, obdélník. 

 
 Les – bezobratlí živočichové. 
 U lidských obydlí – rostliny, savci, ptáci. 

 
 ČR – dokončení povrch a vodstvo. Nerostné suroviny a zemědělství. Kraje ČR. 

 

 Dopravní značky, křižovatky – procvičení učiva 
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Aj  Unit 4 - dokončení. Opakování slovesa mít a být, slovní zásoba -  nemoci.  Čtení a vyprávění 
příběhu Toy story. Poslechová cvičení  Zdravá a nezdravá strava. Kontrolní test za unit 4. 

Domácí 
úkoly 

 Podle každodenního rozpisu. 
 Dlouhodobý domácí úkol na měsíc leden – výběr a nacvičení básně -  její výrazný přednes. 
 Přines si krabičku např. od léků (nebo více krabiček) nebo od čaje k výrobě vlastního domu. 

Krabičku budeš potřebovat, až navštívíš centrum Ateliér. 

Přeji Vám pohodový začátek nového roku a krásné zimní dny.  

Veronika Jakubová 


