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Měsíční plán: IV. C

4. 9. Zahájení vyučování – konec výuky v 10 hodin, ŠD v provozu
14. 9. Třídní schůzky společné – 16 – 17 hodin
18. 9. Dětské dopravní hřiště – úvodní lekce, 8.00 -10.00, cyklistická přilba s sebou
28. 9. Státní svátek
29. 9. – Ředitelské volno
Cvičení v přírodě – termín upřesníme dle předpovědi počasí
Do 15.9. odevzdat čtenářské deníky (min. jeden nový zápis)
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ZÁŘÍ

Během prvního týdne budou rozdány klíčky od šatních skříněk
Přezůvky
Obalené knihy, donést průhledné obaly na sešity (A5, A4)
Penál – kružítko, psací potřeby – pero, ořezané tužky, tvrdá na rýsování (č. 3), nůžky, lepidlo, guma, trojúhelník s ryskou
Tělesná výchova: oblečení na ven i do tělocvičny
Výtvarné potřeby: tempery, vodovky, ploché/kulaté štětce, tuš
Opakování ze 3. ročníku,
Věta jednoduchá, souvětí, významy slov
Slovní druhy
Slabika, hláska, písmeno, abeceda
Stavba slova (kořen, předpona, přípona)
Sloh – vyprávění, členění textu
Kontrolní zahajovací práce
Opakování ze 3. ročníku
Čtení, zápis, porovnávání a zaokrouhlování čísel 0 – 1000
Pamětné i písemné sčítání/odčítání
Pamětné násobení/dělení v oboru i mimo obor malé násobilky
Pamětné dělení se zbytkem
Geometrie: přímá, křivá, lomená čára, bod, úsečka, přímka/polopřímka
Rovinné útvary, tělesa, osová souměrnost,
Jednotky délky, objemu, hmotnosti a času
Kontrolní zahajovací práce
Naše vlast
Práce s mapou, poloha/rozloha, počet obyvatel, povrch
Průběžné kontrolní testy
Živá příroda, poznávání a třídění rostlin a živočichů
Půda, potravní řetězec
Les

Učebnice Adventure 3
Opakování slovních spojení ze 3. ročníku: základní slovesa (have got, can, to be)
Unit 1 – I like/I don´t like, slovní zásoba sport, záliby

Zopakovat malou násobilku (dělení)
Vyjmenovaná slova
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