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Akce,
pomůcky

ÚNOR 2015

Milí rodiče, děkuji Vám za spolupráci a pomoc během prvního pololetí a přeji hodně sil
i pochopení při plnění mých požadavků a trpělivosti s dětmi v druhé části čtvrté třídy.
12. 2. Čtvrťáčku, čeká Tě druhý Historický ples – dones si svůj kostým a všechny jeho součásti.
INFORMACE PRO RODIČE – děti jsou obdarovávány čoko dukátky za domluvené aktivity.
Především je dostávají za skvělou úpravu sešitů Vlastivědy, Přírodovědy a Hodnocení CA. Dále
pak během asi dvou týdnů (vždy v průběhu jednoho tématu center aktivit) za výjimečnou
aktivitu, pomoc či krásné kamarádství. Je pak na dětech, zda si čokoládu snědí nebo schovají a
opět mi vrátí formou zakoupení si něčeho domluveného – přednost v jídelně, jednička za
aktivitu, a další. Děti Vám určitě rády povědí více.
Dětem pomáhám s uspořádáním jejich pomůcek (sešitů a knih) tím, že si je vybereme a uložíme
ve třídě, když vím, že je déle nebudeme potřebovat. Pokud si je ale budete chtít vzít domů, není
to žádný problém. Momentálně pracujeme s Přírodovědou (sešit + učebnice) a se sešitem Naše
vlast a knihou Putování po České republice.
12. 2. 10:00 – 14:00 Projektový den Druhý Historický ples – celý den se budeme věnovat české
historii. První hodinu v českém jazyce, druhou hodinu při matematice, pak si připomeneme své
slavné osobnosti a na časové ose si přiblížíme, kdo kdy žil a působil. Po obědě se představíme
mladším dětem a společně s nimi si i zatančíme. Čtvrťáčku a čtvrťačko, celý tento školní den
můžeš pobýt ve svém krásném kostýmu nebo se můžeš během dne převléknout.
Pokračování projektu Putování udatné Češky a Čecha do historie - vzdělávací a výchovný projekt
žáků 1. – 4. ročníků ZŠ. Projekt je podpořen z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání
Statutárního města Liberec.
18. 2. od 14:00 Školní kolo recitační soutěže ve školní knihovně, pro vybrané žáky ze třídy a
zájemce diváky. Rodiče jsou vítáni jako diváci a podpora recitátorů.

PLÁNOVANÉ AKCE V DRUHÉM POLOLETÍ:
 19. 5. Projektový den Praha – Vyšehrad. Uvítám doprovod milých rodičů. Prosím, kdo již víte, že
s námi rádi pojedete, dejte mi co nejdříve vědět (stačí po dětech), abych rezervovala dostatečný
počet míst v autobuse. Děkuji Vám.
 15. – 19. 6. Projektový týden – Penzion Na Vyhlídce, České Švýcarsko
POMŮCKY:
 Prosím o obalení druhého nového prac. sešitu na Čj (formát A4).
 Prosíme o opětovné zásobení kapesníčky a utěrkami. Děkujeme.
 9. – 17. 2. Vybíráme recitátory do školního kola Recitační soutěže.

Učivo:
ČJ

M






Slovní druhy – utřídění učiva.
Slovesa – jednoduché a složené tvary, zvratné tvary, časování.
Skloňování podstatných jmen podle vzorů rodu středního.
Čtení knihy Společenstvo klíčníků s vybráním zajímavé myšlenky a komentářem k ní.






Pamětné sčítání a odčítání v oboru do 1 000 000.
Nerovnice, rovnice
Římské číslice
Geometrie – trojúhelník, čtverec, obdélník.
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Přírodověda
Vlastivěda






Les – bezobratlí živočichové.
U lidských obydlí – živočichové.
Historie – časová osa.
ČR – Kraje ČR – referáty dětí + utřídění učiva. Města – památná místa, tradiční výroba a
průmysl, kultura a sport, krajina.



Unit 5 - Magic or illusions. Měsíce a narozeniny. Slovní zásoba - vzhled a postava člověka.
Stupňování přídavných jmen- druhý stupeň. Opakování slovesa být, mít, umět. Kontrolní
testy na probranou a zopakovanou látku. Čtení textů.

Aj

Domácí
úkoly





 Unit 5- Magic or illusions? Slovní zásoba- měsíce, narozeniny, přídavná jména- stupňování.
Podle každodenního rozpisu.
Dlouhodobý domácí úkol na měsíc únor – referát o kraji ČR.
Prosíme o opětovné zásobení kapesníčky a utěrkami. Děkujeme.
Přeji rychlý a příjemný start do 2. pololetí čtvrté třídy a pohodový jeho celý průběh.
Veronika Jakubová
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