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Měsíční plán IV. A květen 2022 

Informace 
❖ 3. 5.  

 

Akce 

❖ 3. 5. Bezpečně po internetu – program v rámci dopolední výuky ve škole 
❖ 10. 5. 8:00 – 16:00 hodin - projektový den Praha – Pražský hrad 

Žádám o zaslání platby 300,- Kč do 6. 5. 2022 na třídní účet. 

Sejdeme se na stanovišti autobusu Student agency ve Fügnerově ulici do 7:50 hodin. 
Přijedeme tamtéž v 16:05 hodin, zde si své děti ihned vyzvedněte. V případě samostatného 
odchodu musí mít děti písemné potvrzení s datem a podpisem rodičů. 
Oběd ve školní jídelně odhlásím všem dětem. 
S sebou: vhodné oblečení a obuv podle počasí, v případě deště pláštěnku nebo deštník 
                kapesné dle Vašeho zvážení – všechny vstupy uhradím  
                vše uloženo v batohu 

                jídlo a pití na celý den 

❖ 24. 5. 10: 15 hod. Dětské dopravní hřiště – zkouška Průkaz cyklisty  
S sebou: cyklistickou helmu na kolo, přezůvky – odchod ze školy v 9.35 hod. 

❖ 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 

 

Matematika 

     

 

Přírodověda 

Vlastivěda 

 

Dopravní 
výchova 

 

 

 
❖ Časování sloves 
❖ Vzory podstatných jmen – rod střední, ženský 
❖ Čtení o Praze 

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

 
❖ Ekosystém potok a řeka 

 

❖ Povrch a vodstvo ČR 

❖ Hlavní město Praha – Pražský hrad 
 

❖ 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://cs.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCgnerova_(termin%C3%A1l_MHD_v_Liberci)
https://www.bezpecnecesty.cz/cz/autoskola/krizovatky
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Aj 

https://www.besip.cz/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-deti/Testove-otaztky-z-

oblasti-dopravni-vychovy 

 

Skupina paní učitelky Pavelčákové: 
 
V květnu  dokončíme sedmou lekci, ve které zopakujeme téma bydlení , věci v bytech a domech. 
Přečteme si o Popelce . Zopakujeme si také slovesa být a mít a vazbu there is, there are. 
Průběžně budeme psát testy na probranou látku. 
 
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. 
❖ Domácí úkoly naleznete v týdenním plánu. 
❖ 26. 5.  První referát o přečtené knize 
❖ 9. 6.  Druhý referát o přečtené knize 
❖ 27. 6.  Třetí referát o přečtené knize 

 
Krásné májové dny přeje, 

                                                                                                                             Šárka Bartošová 

https://www.besip.cz/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-deti/Testove-otaztky-z-oblasti-dopravni-vychovy
https://www.besip.cz/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-deti/Testove-otaztky-z-oblasti-dopravni-vychovy

