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Měsíční plán: IV. C                                   květen 2017 

Informace 

30. 4. Konečný termín pro vyplnění dotazníku – Klima školy (více info v aktualitách školy) 

1. 5. Svátek práce 

8. 5. Den osvobození 1945 

17. 5. Charitativní běh pro Světlušku (13:00 – 15:00 v parku u ZOO) 

1. 6. Jarmark 

Akce, 
pomůcky 

4. 5. DDH – TESTY! (Sraz v 7:45 před školou. S sebou: sportovní oblečení a obuv, přilba, 
bačkory, svačina, penál)  

 

5. 5. Přírodovědná expedice (Ekosystém – u vody/Vratislavice nad Nisou). Sraz v 8: 00 
před školou. S sebou: oblečení a obuv do přírody, svačina, pití, pero, pevné desky = 
podložka pod pracovní listy 

 

9. 5. Praha – Vyšehrad (Sraz: nejpozději v 7:15 na Fügnerově ulici – stanice Student 
Agency, návrat – v 16:00 – na stejné stanici) – Obědy hromadně odhlásím. S sebou: 
batoh na obě ramena, pohodlné oblečení a obutí, svačinu a pití na celý den, papírek 
s telefonním číslem na p. uč. a rodiče) – vybírám 300 Kč do 6. 5. 

 

22.5 – 26. 5. Vilémov (Rokytnice nad Jizerou) 22. 5. – sraz před školou v 7:45 (8:00 – 
odjezd) 26. 5. – návrat ke škole (13:45 – 14:00) – Obědy hromadně odhlásím. Více info 
v další příloze. – vybírám 1700 Kč do 19. 5. 

Učivo:   
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 M 

 

 
 

 Vyjmenovaná slova  

 Vzory podstatných jmen rodu středního, ženského a mužského 

 Slovesa 

 Shoda podmětu s přísudkem 

 Nevyjádřený podmět 

 Domácí četba – zápis do čtenářských listů  

 Sloh – pohled 
 
 
 

 Zlomky 

 Písemné násobení a dělení v oboru do 1 000 000 

 Úsečka, trojúhelník, čtverec, obdélník 

 Kružnice, kruh 
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Ekosystém – rybník, potok a řeka 
 
Přírodovědná expedice 
 
Lesopark – poznávání stromů 
  
 

 

Hlavní město Praha – Vyšehrad 

Karel IV.  

Doba Husitská 

 

Unit 7 – dokončení lekce 

Unit 8 – Stories and heroes 

 

Přeji všem krásné květnové dny. Prosím všechny rodiče, kteří vědí, že jejich dítě 

nepojede do Prahy nebo do školy v přírodě, aby mě o tom co nejdříve informovali. 

                                                                                                                                 Lucie Kajínková                                 


