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Měsíční plán 4. B

Informace

Listopad 2022

Ve dnech 10. a 14. 11. třídní schůzky formou triád 14:00 – 17:30
17. 11. Státní svátek
18. 11. Ředitelské volno
1.12. Adventní trhy ve škole
V případě nepřítomnosti třídní učitelky je zastupující tř. uč. Mgr. M.
Fiebigerová

Akce,
pomůcky

3.11. – ND: Žabí zámek, 10:00 hod., cena 70 Kč, s sebou 2 jízdenky
4.11. – Poklady z půdy, učíme se v přírodě, 9:00 hod., cena 55 Kč
9.11. – Severočeské muzeum: Snídaně na krmítku, 10:30 – 12:00 hod., cena 50 Kč
21.11. – Dopravní hřiště, 10:15 hod.

Učivo:
Čj

M

Pří

Vl

•
•
•
•

Stavba slova, předpony a tvarově stejné předložky
Vyjmenovaná slova
Slohová a komunikační výchova: Sametová revoluce
Čtvrtletní kontrolní práce – stavba slov ( předpona, kořen, přípona, předložky a
předpony, skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně), vyjmenovaná slova a slova s nimi
příbuzná

•
•
•
•

Pamětné násobení, dělení, dělení se zbytkem
Zapisování zlomků
Geometrie – rovinné útvary
Čtvrtletní kontrolní práce – pamětné početní operace 0 - 1 000, písemné sčítání,
odčítání a násobení 0 – 1 000 v rámci probíraných prostředí, rýsování rovinných
útvarů

•
•
•
•
•

Živá příroda
Příroda na podzim
Rostliny a živočichové
Poklady z půdy
Test – základní podmínky života, koloběh vody v přírodě, fotosyntéza, popis houby,
rostliny – rozmnožování (květy, výtrusy), živočichové – základní společné znaky

•
•
•
•

Mapa ČR
Orientace v krajině
Povrch ČR
Test – ČR: státní symboly, sousední státy a jejich hlavní města, kraje a krajská
města (práce se slepou mapou ČR)
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Inf

Aj

Informatika s Emilem - komplexní rozvoj informatického myšlení
Základní obsluha digitální zařízení - PC, iPad
Ukládání a sdílení vytvořených prací
Ovládání a programování jednoduchých robotů
Cvičný test - základní pojmy a dovednosti

V listopadu se budeme věnovat jídlu a nakupování. Zopakujeme slovní zásobu z minulých
let a přidáme novou, přečteme si o zlobivém papouškovi, anglických palačinkách a o tom,
jak vyrobit legrační sendvič, budeme také mluvit o tom, kolik co stojí. Připomeneme si
použití členů a/an, naučíme se používat some. Zopakujeme použití zájmen this, that,
these, those a naučíme se používat fráze pro nakupování. Průběžné testy na probíranou
slovní zásobu a gramatiku. V závěru měsíce větší opakovací test. V červených sešitech
mají děti vlepenou slovní zásobu ke každé probírané lekci.

Krátké
zprávy,
domácí
úkoly

Úkoly dle zadání
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