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Měsíční plán IV. A září 2021 

Informace 

• 1. září 2021 zahájení školního roku 2021/2022 – 2 vyučovací hodiny 8:10 – 10:30 
hodin.  
Od 10:30 hodin vydává školní jídelna obědy.  
S sebou: penál, svačina, pití, klíč od skříňky, přezůvky, 2 roušky. 

• Od 2. 9. 2021 probíhá výuka dle rozvrhu, který naleznete na webu školy. 

• 2. 9. si děti přinesou Čtenářský deník, úkolníček (diář). 

• Žádáme Vás, abyste své děti v případě příznaků onemocnění do školy neposílali.  

• Děti budou 1. 9. a 9. 9. 2021 testovány PCR testem. Více informací naleznete zde: 
https://www.zslesni.cz/aktuality/informace-k-zahajeni-skolniho-roku.html 

• Žádám Vás o omlouvání nepřítomnosti dítěte ve výuce v Edookitu, nejpozději do 
druhého dne. 

• Veškerá klasifikace bude probíhat přes Edookit. 

• Prosím o nahlášení případných změn v osobních datech (adresy, e-maily, telefonní  
čísla), abych následně upravila v systému Edookit. 

• Elektronickou přihlášku do ŠD naleznete v Edookitu v prostředí rodiče.  

• 14. 9. od 16:00 hodin se konají společné třídní schůzky v naší třídě. 

• 27. 9. 2021 Ředitelské volno 

• Součástí výuky ve 4. ročníku je Dopravní výchova. Děti se budou učit pravidla 
silničního provozu. V rámci vzdělávání budeme v průběhu roku navštěvovat dětské 
dopravní hřiště. V závěru školního roku budou děti absolvovat písemné i praktické 
zkoušky ze znalostí pravidel silničního provozu a jízdy na kole. 

 

Akce, 
pomůcky 

• 6. 9. – 8. 9. 2021 Harmonizační pobyt Hotel Kavka Malá Skála 

• 8. 9. fotografování tříd v celé škole. Pro naši třídu proběhne fotografování v jiném 
termínu, budu vás včas informovat. 

• 20. 9. Dětské dopravní hřiště – 1. lekce (praktická jízda na kole) - nutné sportovní 
oblečení. Sraz dětí v 7:40 na školním dvoře. S sebou: cyklistickou helmu na kolo, 
přezůvky – odchod od školy v 7.45 hod. 

Pomůcky: 

Penál – lepidlo, nůžky, pastelky, 3 tužky, 2 pera s modrým inkoustem, kružítko, fix na 
tabulku, guma, ořezávátko.  

Pravítko 30 cm, pravítko trojúhelník s ryskou, obaly na sešity a učebnice do 17. září (5 x 
velikost A4, 4x nestandardní velikost menší A4, 5 x velikost A5, 1 x velikost notového sešitu). 

Oblečení a obuv na tělocvik dovnitř i ven. Uložené v látkovém sáčku. 

 

Učivo:   

 Čj 

 
Opakování a procvičování učiva 3. ročníku  

• Věta – souvětí  

https://www.zslesni.cz/aktuality/informace-k-zahajeni-skolniho-roku.html
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Aj 

• Významy slov  

• Slovní druhy  

• Abeceda  

• Párové souhlásky Čtení z čítanky a vlastní četba 
 
Opakování a procvičování učiva 3. ročníku  

• Porovnávání a zaokrouhlování čísel v oboru do 1 000  

• Pamětné a písemné sčítání a odčítání v oboru do 1 000  

• Násobení v oboru i mimo obor násobilek, dělení se zbytkem  

• Geometrie  
 
 
 

• Živá a neživá příroda – voda, vzduch, světlo, teplo a půda, podmínky pro život  

• Živá příroda – houby  
 
 
 

Nejstarší české dějiny – úvod 

• Lidé a čas 

• Z dávných časů 
 

 
• Opakování učiva 3. třídy. Pokračovaní v učebnici Explore Together 2, Unit 4 

-  Divoká zvířata. Slovní zásoba lekce 1 sloveso have got (mít). Průběžné testy na 
probranou látku a slovní zásobu. 

Domácí 
úkoly 

Domácí úkoly budou zadávány každý den. 
Předem děkuji za spolupráci 

a přeji všem klidný a pohodový školní rok. 
Šárka Bartošová 

 


