Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace
Lesní 575/12, Liberec 460 01
info@zslesni.cz
www.zslesni.cz

Měsíční plán 4.A

Informace






1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu + Nový rok
21. 12. – 05. 01. – Vánoční prázdniny (ve škole se sejdeme v pondělí 06. 01. 2020)
6. 1. – zahájení vyučování
V TÝDNU OD 13. – 17. LEDNA BUDOU ZADÁVÁNY POLOLETNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE.





Akce,
pomůcky

Leden 2020





7. 1. – s sebou do školy knihu od Ježíška nebo knihu, kterou doma právě čtu
8. 1. – výuka na dopravním hřišti – sraz před školou již v 7:30
10. 1. – setkání žákovského parlamentu
23. 1. – představení „Hvězdný posel“ v ND od 9:00 hod. Vstupné 60 Kč. S sebou 2
jízdenky či kartu MHD.
24. 1. – pololetní pedagogická rada
30. 1. – předání výpisu z pololetního vysvědčení
31. 1. – pololetní prázdniny

Učivo:




Základní větné členy = podmět a přísudek (vyjádřený – nevyjádřený, holý – rozvitý –
několikanásobný)
Vzory podstatných jmen rodu středního = město, moře, kuře, stavení
Stálé opakování a cvičení – vyjmenovaná slova, druhy slov + určování kategorií
podstatných jmen a sloves, stavba slova – psaní předpon x předložek – slabiky bě – bje, vě
– vje, věta jednoduchá x souvětí








Zápis a čtení čísel do 1 000 000
Porovnávání a zaokrouhlování čísel v oboru do 1 000 000
Pamětné i písemné počítání v oboru do 1 000 000
Zlomky
Řešení slovních úloh metodou Nadi (s neznámou x)
Konstrukce obdélníku a čtverce

Přv




Ekosystém les
Příroda v zimě

Vl




Povrch České republiky
Vodstvo České republiky

Aj



Dokončení Unit 3, Unit 4- Wild animals,slovní zásoba-divoká zvířata, sloveso "have
got"

Krátké
zprávy



Přeji Vám krásný nový rok plný lásky, zdraví a pozitivních myšlenek.
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