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Měsíční plán 4. B říjen 2022 

Informace 

 
10. 10. Ředitelské volno (ŠD V PROVOZU) 
26. – 27. Podzimní prázdniny 
28. 10. Státní svátek 
V případě nepřítomnosti třídní učitelky je zastupující tř. uč. Mgr. M. Fiebigerová 

 

 
 

Akce, 
pomůcky 

  Pomůcky: penál: pero, tužka tvrdá na rýsování, obyč. tužka, pastelky, kružítko, guma, nůžky, 
lepidlo, zvýrazňovač 

Průhledné obaly na sešity (A4, A5) 

  Tv - sportovní oblečení a obuv dovnitř i ven, gumičku na dlouhé vlasy 

 

Učivo:   

 Čj 

 

      M 

 

 

      Př 

 

       Vl 

       

 

 Inf 

 

 

Aj 

 

 Stavba slova, předpony a tvarově stejné předložky, předložky 

 Vyjmenovaná slova 

 Slohová a komunikační výchova: adresa, vyprávění, popis osoby 
 

 

 Násobení, dělení, dělení se zbytkem 

 Geometrie – čtverec, obdélník, trojúhelník 
 
 

 Živá příroda 

 Houby 

 Rostliny a živočichové 
 

 Sousední státy 

 Kraje a krajská města 
 

 

 Seznámení s prostředím a pravidly učebny 

 Úvodní aktivita s roboty 

 Základní počítačové pojmy. 

 Ovládání PC - zapnout, vypnout, restart 

 Práce s mobilním zařízením 

 Odeslání a příjem e-mailové zprávy, příloha e-mailu 

 Programování robotů 
 
 

 1.lekce (dokončení) - Move your body  

 Slovesa do, play a go v kombinaci se sporty 

 Otázky - Do you play, Do you like.. What is your favourite... 

 Opakovací test 

 2. lekce nás čeká téma Food - a/an, some. this, that, these, those a  

 Fráze pro nakupování.  
V červených sešitech mají děti vlepenou slovní zásobu ke každé probírané lekci. 

 

Ddomácí 
úkoly 

 
Herbář – odevzdat v prosinci 



 

 

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace 

Lesní 575/12, Liberec 460 01 

info@zslesni.cz 

www.zslesni.cz 

 

Telefon: 733 746 188, 734 354 152 | Bankovní spojení: 5485852/0800 | IČO: 46744924 | Datová schránka ID: qn4mn8b 

 

Dle zadání  


