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   Měsíční plán: IV.C                                           ZÁŘÍ  2013 

Informace 

 Těším se na děti v pondělí 2. září, kdy spolu zahájíme nový školní rok. Sejdeme se na 
dvě vyučovací hodiny, kde se společně představíme. Poté mohou jít děti domů nebo 
strávit zbytek dne ve školní knihovně.  

 Naše nová třída se nachází v přízemí hlavní budovy na opačném konci od jídelny. 

 Ráno se škola pro děti otevírá v 7:50 hod. V 8:00 by už všichni žáci a žákyně měli být ve 
třídě, aby se stihli připravit na vyučování. Přijdou-li děti dříve, je jejich povinností jít do 
ranní družiny. Z důvodu jejich bezpečnosti není možné, aby samy čekaly v prostorách 
školy (ani v šatně či u fotbálku).  

 V okolí školy se stále staví! Prosíme o důrazné upozornění dětí na bezpečnost při chůzi 
po chodníku před školou. Ve škole pak hlavní bránou nikoli vchodem do dvora pro 
zaměstnance. Jezdí se k nám do dvora otáčet auta ze stavby, je to pro děti velmi 
nebezpečné. Prosíme, aby to respektovali i rodiče a postranní vchod na dvůr nechali 
pouze zásobování a zaměstnancům. Děkujeme, že jdete dětem příkladem. 

 Během prvního týdne si děti začnou domů nosit sešity na obalení. Do konce týdne 
prosím o donesení pomůcek dle seznamu. Během září spolu vše doladíme. 

Akce, 
pomůcky 

 2. 9. Zahájení školního roku – 2 vyučovací hodiny 

 Od 3. 9. výuka dle rozvrhu včetně odpoledního vyučování 

 11. 9. Cvičení v přírodě – sportovní oblečení a obuv dle počasí, svačinu, pití, čip  

 17.9. Dětské dopravní hřiště – sportovní oblečení, cyklistická helma, svačina, pití 

 23. – 27. 9. Zahajovací písemné práce Čj, M 

 26. 9. od 16:30 Společné třídní schůzky 
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 Opakování učiva ze 3. ročníku  

 Souvětí a věta jednoduchá, význam slov, slovní druhy, abeceda 
 

 Opakování učiva ze 3. ročníku 

 Porovnávání a zaokrouhlování čísel v oboru do 1000, pamětné a písemné sčítání a 
odčítání v oboru do 1000, násobení a dělení v oboru i mimo obor násobilek 

 Geometrie – bod, úsečka, přímka, polopřímka;  rovinné útvary a tělesa; osová 
souměrnost;  jednotky délky, objemu, hmotnosti a času 
 

 Živá příroda – třídění rostlin, hub a živočichů; půda; potravní řetězec; ekologie 
  

 Česká republika – poloha, rozloha, povrch, Práce s mapou, jízdní řády 
 

 Hello – dny v týdnu, školní potřeby, představování, povídání o sobě 

 What are you good at? – aktivity, činnosti.  I like … .I don’t like… 

Domácí úkoly 

 Prosím o každodenní kontrolu školních pomůcek dle rozvrhu a vybaveného penálu. 

 Každý den kromě pátku bude písemný domácí úkol a čtení zaznamenané ve čtecím 
kalendáři. Vše prosím podepsané. 

Doufám, že se nám společný start vydaří. Hezké září přeje Anna Hanzalová 
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