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Měsíční plán: IV. B


Informace

DUBEN 2015

Velmi děkuji obětavým a milým rodičům, kteří se podíleli na realizaci projektového dne
,,Rodičovské suplování“.




2. + 3. 4. Velikonoční prázdniny
16. 4. v 10:00 hod. v KVK Lbc Beseda s paní spisovatelkou Danielou Krolupperovou – autorkou
naší přečtené knihy. S sebou knihu Společenstvo klíčníků + případně jiné knihy této autorky.
 16. 4. od 16:30 společné třídní schůzky jen pro rodiče.
 24. 4. –„Knižní miniveletrh“ – prodej (děti si přinesou knihy a jejich seznam s cenami
potvrzenými rodiči) a nákup knih. Více informací a pravidla prodeje a nákupu si povíme s rodiči
na třídních schůzkách.
 30. 4. Tradiční jarní den s domácími mazlíčky. Více informací na třídních schůzkách.
 1. 5. + 8. 5. Státní svátek.
 6. + 7. 5. Ředitelské volno.
 11. 5. Zhlédneme představení v Naivním divadle.
 19. 5. Projektový den Praha – Vyšehrad - z Liberce v 8:00 – z Prahy v 16:00.
 15. – 19. 6. Projektový týden – penzion na Vyhlídce, České Švýcarsko.
PROSÍM O UHRAZENÍ ZÁLOHY 1 000,- Kč NA PROJEKTOVÝ DEN PRAHA A POSLÉZE DO ŠVÝCARSKA.
Prosím o zanesení papírových kapesníčků a utěrek. Děkuji.

Akce,
pomůcky

!!! V týdnu od 13. – 17. 4. budou zadány čtvrtletní písemné práce z Čj a M!!!

Učivo:
ČJ

M







Skloňování podstatných jmen podle vzorů rodu středního a ženského – stálé docvičování.
Skloňování podstatných jmen podle vzorů rodu mužského.
Základní skladební dvojice ve větě jednoduché – podmět, přísudek.
Souvětí – vzorce souvětí.
Dočítání ,,Společenstvo klíčníků“.





Zlomky – čtení a zápis zlomků, určení zlomku z grafického znázornění.
Počítání do milionu +,-,*,: stálé procvičování.
Rýsování – stálé procvičování a výpočet obvodu či obsahu.



U lidských obydlí, Na poli – živočichové a rostliny.



Historie – Jagellonci, Habsburkové.

Přírodověda
Vlastivěda




Aj

Domácí
úkoly





Unit 7- min.čas slovesa To be, dinosaurs.
Unit 7 - Opakování a rozšiřování slovní zásoby - tělo, přídavná jména. Minulý čas prostý
slovesa být. Kladné a záporné věty, otázky.
Podle každodenního rozpisu.
Domácí úkol na duben – procvičování testů a křižovatek z Dopravní výchovy.
Dlouhodobý domácí úkol do konce měsíce května – jarní herbář. Pokračování podzimního
herbáře, doplnění rostlinek (především květin), které nyní rostou.
Přeji Vám jarní pohodu.
Veronika Jakubová

Telefon: 733 746 188, 482 710 670 | Bankovní spojení: 5485852/0800 | IČO: 46744924 | Datová schránka ID: qn4mn8b

