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Měsíční plán: IV. B
Informace

KVĚTEN 2015



Naši milí rodiče, ráda Vám píši, že čtvrťáci mají nyní prima období. Jsou skvělá parta .





1. 5. + 8. 5. Státní svátek.
6. + 7. 5. Ředitelské volno. – DOMÁCÍ ÚKOL – Referát o Pražském Vyšehradě. Viz níže.
11. 5. Sraz v 8:10 v naší třídě, s sebou vše na výuku + 2 jízdenky na MHD.
Zhlédneme představení v Naivním divadle – Kapela jede, aneb není pecka jako pecka –
vstupné 50,- uhradím z třídního fondu.
19. 5. Projektový den Praha – Vyšehrad - z Liberce v 8:00 – z Prahy v 16:00.
Sraz v 7:40 u zastávky Student agency ve Fügnerově ulici, návrat v 17:05 tamtéž. Zde si, prosím,
své děti vyzvedněte nebo jim napište písemný souhlas, že mohou odejít odtud v tento čas
samostatně. Obědy ve školní jídelně odhlásím všem dětem společně.
S sebou: vhodnou obuv i oblečení, deštník nebo pláštěnku, jídlo a pití na celý den, kapesné.
20. 5. DDHřiště – 9:15 – 10:15 - S sebou: vhodné oblečení a obuv, cyklistickou helmu, případně
rukavice.
1. 6. Zkouška na Průkaz cyklisty – DDHřiště- 9:15 – 10:15 – S sebou: vhodné oblečení a obuv,
cyklistickou helmu, případně rukavice, přezůvky, penál.
4. 6. Celoškolní jarmark – téma Sport.
 Skloňování podstatných jmen podle vzorů – stálé docvičování.
 Základní skladební dvojice ve větě jednoduché – podmět, přísudek.
 Časování sloves.
 Shoda podmětu s přísudkem - v rodě středním a ženském.
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Jednotky délky, objemu, obsahu – převody jednotek.
Počítání do milionu +,-,*,: stálé procvičování.
Rýsování – stálé procvičování a výpočet obvodu či obsahu.

Přírodověda



Na poli, Na louce – živočichové a rostliny.

Vlastivěda




Historie – Habsburkové.
DOMÁCÍ ÚKOL na 6. + 7. 5. – Referát o Pražském Vyšehradě – v úterý 12. 5. přines
obrázky, knihy,… o Vyšehradě a připrav si krátké povídání o jedné části Vyšehradu.



Unit 8 - Stories and heroes. Opakování minulého času slovesa být. Souhrnné opakování
slovní zásoby a gramatiky. Průběžné testy.
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Podle každodenního rozpisu.
Domácí úkol na květen – 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 kvetoucí květen.
Veronika Jakubová
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