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Měsíční plán 4.A

Informace

Akce,
pomůcky

prosinec 2019

Vážení rodiče,
děkuji všem za pomoc se zbožím do našeho třídního stánku na adventních trzích. Zvláště pak děkuji
rodičům, kteří nám po celou dobu konání pomohli se samotným prodejem a dohledem nad dětmi.
Moc mi to pomohlo.
Naše třída si na trzích vydělala částku vyšší než 6.500,- Kč. Tuto částku vložím na náš třídní účet.
V kase pak na jarní jarmark zůstane několik drobných.
•

21. 12. – 05. 01. – Vánoční prázdniny (ve škole se sejdeme v pondělí 06. 01. 2020)

•
•

17. 12. – Vánoční koncert pěveckých sborů od 18:00 v aule TUL
20. 12. – Vánoční besídka a silvestrovský mejdan – s sebou cukroví, dárečky pro spolužáky,
které děti chtějí obdarovat.

Učivo:
•
•
•
•
•
•
•

Druhy slov + určování kategorií podstatných jmen a sloves
Vyjmenovaná slova po P, S, V a Z
Předpony roz-, bezSkupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně
Věta jednoduchá x souvětí
Souvětí – větné vzorce, psaní čárek před spojkami
Sloh – Píšeme příběh podle osnovy

M

•
•
•
•

Pamětné i písemné počítání v oboru do 10 000
Malá a velká násobilka – stále procvičujeme, zkoušíme
Řešení slovních úloh metodou Milana a Nadi
Počítání s kalkulačkou – děti mohou používat aplikaci v mobilu

Přv

•
•

Zvířata v lesích ČR
U lidských obydlí

Vl

•

Česká republika – domov můj
• Zajímavosti z měst – jejich historie
• Práce s mapou – známe barvy, hledáme města, vodstvo, pohoří…

Čj

Aj

•

Unit 3 - My bedroom - slovní zásoba lekce, předložky místa, There is/ there
are...průběžné testíky. Vánoce - slovní zásoba - jak se slaví u nás a v Anglii.
Vánoční písničky.(Kun)
• Unit 3 - slovní zásoba My house, předložky, There is/are…, v průběhu test z
gramatiky nebo slovní zásoby + Christmas (Far)
• Unit 3 - My bedroom. Opakování osobních a přivlastňovacích zájmen, slovesa
být, mít a předložek. Dům a místnosti v něm. Průběžné testy na probranou
látku.Vánoční slovní zásoba a aktivity.(Pav)
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•
Krátké
zprávy



Unit 3- My bedroom- slovní zásoba- předměty v pokoji, předložky místa, vazba
"there is, are. Unit 3 test. Christmas lessons.(Gab)
Vážení rodiče, prožijte příjemné svátky se svými dětmi.
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