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Měsíční plán IV. B červen 2022 

Informace 
 

❖ školní rok 2022/2023 začíná 1. září 2022 

 

Akce 

 
❖ 2. 6. 2022 Jarmark 

- účast dětí je povinná v délce doby vyučování – příchod do 7:50 hodin, odchod v 12:45 
do ŠD/ŠK nebo domů 

❖ 10. 6. 2022 Čtenářská lekce v KVK 
- sraz v 7:50 před školou, odchod v 8.00  

❖ 28. 6. 2022 ukončení celoročního projektu Rok s historií 
❖ Poznáváme Liberec aneb putovní pátky 

- Pátky 10.6., 17.6. 24.6. věnujeme výletování po Liberci 
- Návrat do školy vždy na oběd ve 13.00  

❖ 30. 6. do 9 hodin slavnostní předání Vysvědčení v naší třídě 

Učivo:   

 

 

Český jazyk 

 

Matematika 

     

 

 

 

Přírodověda 

 

 

Vlastivěda 

 

 

 

 
V týdnu od 13. 6. budou zadávány závěrečné písemné práce z ČJ a M. 
V týdnu od 20. 6. prověříme znalosti z vlastivědy a přírodovědy. 
 
 

❖ Průběžné opakování učiva 
❖ Vzory podstatných jmen – rod mužský 
❖ Četba 

 
❖ Procvičujeme početní operace pamětné i písemné 
❖ Řešíme úlohy se zlomky 
❖ Objevujeme další rovnice 
❖ Počítáme obvod, obsah geometrických tvarů 
❖ Rýsujeme 

 
 

❖ Ekosystém louka 

❖ Ekosystém rybník 

❖ Člověk a příroda 

 

 

❖ Nad mapou České republiky 

❖ Orientace v krajině 

❖ Zemědělství, průmysl a nerostné bohatství ČR 

❖ Ochrana přírody 
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Anglický 
jazyk 

 
Skupina paní učitelky Sedlářové: 

- Probereme 8. lekci, naučíme se pojmenovat různá místa ve městě a popsat, kde se 

nachází a k čemu slouží.  

Domácí 
úkoly 

 
❖ Během víkendu – zápis s ilustrací v Reportérském deníku 
❖ Domácí úkoly děti zapisují do úkolníčků 
❖ 17.6. Odevzdání posledního čtenářského deníku 

Přeji Vám krásné a pohodové léto 
                                                                                                                             Martina Gončarová 


