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Omlouvání nepřítomnosti dítěte ve výuce v Edookitu, nejpozději do druhého dne.
Každý den mají děti možnost si během velké přestávky zasportovat v tělocvičně.
Třídní schůzky ve formě Tripartity (konzultace žák – rodič – učitelka).
Děkuji za vyplnění dotazníku k Tripartitám, který bude podkladem osobního setkání.
https://docs.google.com/forms/d/14DFAGRkzRvGShSFSC5v3Nxt5HoSwY_B0osXaaXu60_
Y/edit
Pro vás vhodný termín si můžete rezervovat na www.zslesni.cz u třídy V. A
https://www.zslesni.cz/tridy/va-340/5-a-triady-konzultacni-tridni-schuzky-prihlaseni.html
Děti obdrží krátké sebehodnocení, které bude také podkladem osobního setkání.
17.11.2022 Státní svátek
18.11.2022 Ředitelské volno

•

1. 11. Učíme se venku - Pobyt v přírodě
Sejdeme se v naší třídě, 1. vyuč. hod. budou mít děti výuku Aj a potom pojedeme
autobusem MHD do Bedřichova.
Vrátíme se v 13:40 před naši školu. Děti budou moci jít na oběd do školní jídelny.
S sebou: sportovní oblečení a obuv podle počasí, batoh, pití a jídlo na delší dopoledne, čip a
klíč od skříňky, penál a učebnice Aj (děti si je mohou nechat tento den ve třídě)
•

Akce,
pomůcky

Učivo:

22. 11. 7:30 – 17:05 hodin - projektový den Praha – Vyšehrad
Žádám o zaslání platby 350,- Kč do 18. 11. 2022 na třídní účet.
Sejdeme se na stanovišti autobusu Student agency ve Fügnerově ulici do 7:20 hodin.
Přijedeme tamtéž v 17:05 hodin, zde si své děti ihned vyzvedněte. V případě samostatného
odchodu musí mít děti písemné potvrzení s datem a podpisem rodičů.
Oběd ve školní jídelně odhlásím všem dětem.
S sebou: vhodné oblečení a obuv podle počasí, v případě deště pláštěnku nebo deštník
kapesné dle Vašeho zvážení – všechny vstupy uhradím
vše uloženo v batohu
jídlo a pití na celý den
V týdnu od 7. 11. budou zadány čtvrtletní písemné práce z ČJ a M.

ČJ

•
•
•
•

Psaní i, í/y, ý v koncovkách podstatných jmen – zdůvodnění podle vzorů podst. jm.
Shoda podmětu s přísudkem
Dílna čtení
Dílna psaní

M

•
•
•
•
•

Prostředí váhy; Rovnice
Desetinná čísla
Manipulativní geometrie
Pamětné násobení a dělení
Písemné násobení dvojciferným činitelem
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Vesmír:
- Hvězdy a souhvězdí
- Slunce a sluneční soustava
- Měsíc a jeho fáze
- Planeta Země – pohyby, gravitace, atmosféra, počasí a podnebí

•
•
•
•

Průmyslová revoluce v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Národní probuzení
Revoluční rok 1848
Život za průmyslové revoluce

•

skupina paní uč. Sedlářové:
- Probereme slovní zásobu pro domácí práce a budeme se učit tvořit otázky a jednoduché
věty ve 3. osobě jednotného čísla. Např: Does she feed the cat?

•

Domácí
úkoly

skupina paní uč. Pavelčákové:
- V listopadu se budeme věnovat pomoci v domácnosti. Zopakujeme slovní zásobu na
toto téma a přidáme novou, přečteme si o tajném tunelu, o pavoukovi Anansi a životě
na skotských ostrovech.
Budeme mluvit o tom, jak často doma pomáháme a co děláme a tvořit otázky
se spojením Jak často .... Průběžně budeme psát kontrolní testy.
• Každé pondělí – reportérský deník.
• Pondělní čtenářské dílny – každé pondělí si děti přinesou vlastní, aktuálně čtenou knihu.
• Požadavek na 1. pololetí září – leden, přečíst nejméně 3 knihy. Podmínky jsou - 2 knihy
podle svého výběru a 1 kniha podle seznamu četby, kdy od jednoho spisovatele je
možno vybrat různé tituly.
• Psací úkoly budou zadávány každý den, kromě pátku.
PROCVIČOVÁNÍ NA ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE 8. – 10. 11.:
Český jazyk:
STAVBA SLOVA A ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-5-trida
PSANÍ i,í/y,ý v kořeni slov (odůvodnění podle vyjm. slov)
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/pravopisna-cviceni
PSANÍ i,í/y,ý v koncovkách podstatných jmen (odůvodnění podle vzorů podst. jmen)
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/koncovky-podstatnych-jmen
Matematika:
ZAOKROUHLOVÁNÍ
https://skolakov.eu/matematika-4-trida/zaokrouhlovani-4
PAMĚTNÉ I PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ, NÁSOBENÍ A DĚLENÍ JEDNOCIFERNÝM ČINITELEM/DĚLIT.
https://skolakov.eu/matematika-4-trida
PROJEKT na měsíc listopad:
Na 21. 11. si děti připraví krátkou informaci o jedné zajímavosti z Vyšehradu.
Přeji Vám krásný, barevný podzim.
Šárka Bartošová
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