Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2,
příspěvková organizace
nám. Míru 212/2, 460 14 Liberec 14
Telefon: 481 120 588 • E-mail: skola@zsnamestimiru.cz • IČ: 71294988

Měsíční plán
Třída: 4. B

Měsíc: září
Informace pro rodiče









3. 9. Zahájení školního roku na TUL v 8:00 h. (3 vyučovací
hodiny), poté přesun na náměstí Míru
4. 9. Výuka dle rozvrhu - třídnické práce
6. 9. Dopravní hřiště
7. 9. Běžíme si pro jedničku od 16 h. (ruprechtická kaplička)
18. 9. Sběr papíru a PET lahví
25. 9. Třídní schůzky
28. 9. Státní svátek
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 Opakování učiva 3. tř. - nauka o slově: hlásková
podoba slova, význam slova, abeceda…
 Sloh - adresa, psaní dopisu
 Čtení - upevňování čtenářských dovedností a návyků
 Opakování učiva minulého školního roku
 Music time (slovní zásoba + sloveso CAN- úvod)
 Sports time: slovní zásoba
 Opakování učiva 3. tř. - procvičování násobilky,
pamětné sčítání, odčítání, písemné sčítání, odčítání
 Písemné násobení jednociferným číslem
 Slovní úlohy
 Geometrie - bod, přímka, úsečka
 vzájemná poloha dvou přímek
 Naše vlast - Česká republika, součást EU
 Poloha, obyvatelé, sousedé
 Práce s mapou
 Živá a neživá příroda
 Ekosystém
 Živé organizmy - houby, rostliny
 Seznámení s provozním řádem učebny
 Poučení o chování a bezpečnosti v učebně
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informatiky
 Základní hygiena práce u počítače (správné sezení,
rizika)
 Z čeho se skládá PC
 Přihlášení k žákovskému účtu a orientace na ploše
monitoru

Poznámky
 Prosím vyplnit žákovskou knížku, obalit všechny učebnice a
sešity.
 Přinést všechny pomůcky dle seznamu během prvního týdne.
 Ve čtvrtek 6. 9. jdeme na dopravní hřiště od 10:15 h.
S sebou přilbu, sportovní oblečení.
 Prosím o každodenní kontrolu penálu a žákovské knížky.
Děkuji!
 Číst doma každý den alespoň 15 minut knihu dle vlastního
výběru.
 Kontrolovat a podepisovat domácí úkoly a žákovskou knížku.
 Cvičební úbor na TV (do tělocvičny i na ven): tričko, mikinu,
kraťasy, tepláky, sportovní obuv. Vstup do tělocvičny pouze
v obuvi se světlou podrážkou. Pokud má žák nějaká zdravotní
omezení pro TV, tak musí donést potvrzení od lékaře
nejpozději do 30. září 2018.
Přeji všem úspěšné zahájení školního roku.
Zdenka Heppnerová

