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Měsíční plán IV. B

květen 2022

❖ 3. 5. Bezpečně po internetu – program v rámci dopolední výuky ve škole
❖ Projektový den Praha – Pražský hrad – školní výlet, termín je v tuhle chvíli v jednání, o
dalším průběhu Vás budu informovat, předpokládaný termín v druhé polovině května.
❖ 25.5. Přespávání ve škole – s dětmi se společně sejdeme ve škole v 18.00, večerní program
bude věnován zejména tréninku na celoškolní jarmark, bližší informace zašlu v druhé
polovině května.
❖ 10. 5. 8:15 - Dětské dopravní hřiště – zkouška: Průkaz cyklisty
- sraz před školou v 7:45, odchod od školy v 7:50
- s sebou: cyklistickou helmu na kolo, přezůvky

Akce

❖ 2. 6. 2022 celoškolní jarmark
Pomůcky

❖
❖
❖
❖

Kvalitně vybavený penál – 2 psací pera, dvě ořezané tužky, ořezané pastelky, černý fix
Pomůcky na rýsování – funkční kružítko, trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, tužka
Učebnice a sešity podle rozvrhu hodin
Úkolníček nebo Deník školáka

Učivo:
Český jazyk

❖ Vzory podstatných jmen – rod ženský a mužský
❖ Čtení o Praze

Matematika

❖
❖
❖
❖

Přírodověda

Vlastivěda

Dopravní
výchova

Procvičujeme početní operace pamětné i písemné
Zápis čísel do milionu
Přednost operací
Počítáme obvod, obsah geometrických tvarů

❖ Příroda v létě
❖ Ekosystém pole

❖
❖
❖
❖

Kraje a krajská města
Práce s mapou
Orientace v krajině
Povrch ČR

❖ Každý čtvrtek od 14:00 do 17:00 hodin si mohou děti dojít na dopravní hřiště trénovat
jízdu na kole. Velmi doporučuji zajít si na hřiště těsně před termínem zkoušek.
❖ Pravidla přednosti v jízdě na křižovatkách – trénovat můžete zde:
https://www.bezpecnecesty.cz/cz/autoskola/krizovatky
❖ Testové otázky - trénovat můžete zde:
https://www.besip.cz/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-deti/Testove-otaztky-zoblasti-dopravni-vychovy
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Aj

Skupina paní učitelky Sedlářové:
Probereme 7. lekci, téma je dům a bydlení. Naučíme se pojmenovat místnosti a nábytek a
pomocí fráze there is/there are vyjádříme, kde se co nachází.

Domácí
úkoly

❖ Během víkendu – zápis s ilustrací v Reportérském deníku.
❖ Malé domácí úkoly zadávány stále každý den kromě pátku, zadání si děti zapisují do deníku
školáka/úkolníčku.
Krásné májové dny přeje,
Martina Gončarová
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