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Měsíční plán 4.A

Informace

Akce,
pomůcky

listopad 2019

Vážení rodiče,
srdečně Vás zvu na triády (setkání učitele, žáka a rodiče), které se v naší třídě budou konat v týdnu
od 18. listopadu. Na každého z Vás si vyhradím zhruba 15 minut, během nichž spolu budeme
diskutovat o Vašem dítěti, jeho úspěších, reálných výsledcích i chování v kolektivu třídy a ve škole.
V příloze posílám individuální rozpis. Najděte si v něm Vám nejlépe vyhovující termín a dejte mi
vědět (e-mail, SMS). Pokusím se Vám vyhovět, popř. najít nejbližší možný termín v dané době.
•

17. 11. – státní svátek

•

Sametová revoluce – 30leté výročí významného data – od začátku listopadu se budeme
tematikou zabývat, zjišťovat informace od rodičů, prarodičů, vzájemně je sdílet, hledat
fotografie, vytvářet alba, videoklipy…
04. 11. – výuka na DDH – s sebou do školy cyklistické přilby – sraz před školou již v 7:30
28. 11. – Adventní trhy v ZŠ Lesní – prosím rodiče o pomoc s přípravou adventního zboží do
našeho stánku. Moc Vám za to děkuji, jste skvělí. Trhy budou probíhat v odpoledních
hodinách, oficiálně od 15:00 hodin, přípravu je třeba zahájit dříve.

•
•

Učivo:
•
•
•
•
•
•

Druhy slov
Vyjmenovaná slova po
Předpony roz-, bezSkupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně
Sloh – Píšeme příběh podle osnovy
Čtení – Gorila a já

M

•
•
•
•
•
•

Malá a velká násobilka – stále procvičujeme, zkoušíme
Písemné sčítání a odčítání do 1 000
Dělení se zbytkem
Čtení, zápis a porovnávání a zaokrouhlování čísel do 10 000
Pamětné i písemné počítání v oboru do 10 000
Řešení slovních úloh formou Nadi – děti doma vysvětlí

Přv

•
•
•

Stavba těla rostlin, stavba těla živočichů
Živá příroda – výživa, dýchání, rozmnožování rostlin
Ekosystém les – jehličnaté lesy v ČR

Vl

•

Česká republika – domov můj
• Kraje ČR – Liberecký kraj
• Sametová revoluce – život v ČR před a po revoluci

Čj

Aj

•

Unit 2 - Clothes- slovní zásoba-oblečení, počasí, roční období, svátky a oslavy menší testy v průběhu lekce + závěrečný unit test. (Kun)
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•
•
Krátké
zprávy



Unit 2 - Oblečení. Co mají lidé na sobě a co dělají. Roční období a počasí. Svátky
a kostýmy. Průběžné testy. (Pav)
Unit 2 - Clothes- slovní zásoba-oblečení, počasí, roční období, svátky a oslavy.
(Gab)
Přeji Vám příjemné podzimní dny.
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