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Měsíční plán: V. A

Informace

Akce,
pomůcky








14. 1. - Den otevřených dveří (10. – 15. hod.)
00
15. 1. - informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků od 16. hod ve školní jídelně
00
00
22. 1. - Zápis do 1.třídy pro děti ze spádových oblastí – 14. – 17. hod.
00
00
28. 1. – Zápis do 1.třídy pro děti z mimo spádových oblastí – 14. – 17. hod.
30. 1. – pololetní prázdniny
2. – 6. 2. – jarní prázdnin



14. 1. – Den otevřených dveří (10 – 15.00 hod) – žáci 5 ročníků se aktivně podílejí na
přípravě a zdárném průběhu celého dne, přebírají roli průvodců, asistentů a pomocníků.
00
Všichni se do školy dostaví v 8. hod a pomohou s přípravou pomůcek a učeben.
V týdnu 19. – 23. 1. proběhne třídní kolo recitační soutěže
00
00
22. a 28. 1. – zápis do 1 tříd (14. – 17. hod) – dobrovolníci z řad žáků 5.tříd se zúčastní
v roli průvodců a fotografů
29. 1. – předání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2014/15, výuka končí
50
v 11. hod





00

00

00

!!! V týdnu 19. – 23. 1. budou zadány pololetní písemné práce!!!

Učivo:

Čj

Leden 2015




Podstatná jména – opakování, skloňování
Opakování a procvičování probraného učiva







Jednoduché statistiky v oboru čísel do 10 000 00
Rovnice – sčítání, odčítání, násobení, dělení
Nerovnice
Písemné násobení trojciferným činitelem
Písemné dělení dvojciferným dělitelem beze zbytku i se zbytkem

Př




Lidské tělo – svaly, kůže, oběhová, dýchací a trávicí soustava
Průběžné testy

Vl





Československo – období komunistické vlády; od totality k demokracii
Česká republika
Průběžné testy







Dokončení Unit 4 – Healthy body, healthy mind – jídlo, denní režim, popis
pracovního postupu (first…, next….., then…..); počitatelná a nepočitatelná
podstatná jména (a/ an/ some/ any); čtení textů a kontrola porozumění;
Review Units 3 and 4, kontrolní testy
Skupina paní učitelky Gotteltové – Unit 3 – sloveso „have got“, procvičování
určování času, přítomný čas prostý – „My day“, písemné i ústní opakování slovíček
z pracovního sešitu
Práce s moodle (moodle.zslesni.cz)
Psaní na klávesnici 10 prsty
Vyhledávání na internetu



Výběr a nacvičení vhodné básně nebo krátkého textu na recitační soutěž.
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úkoly



Důsledné plnění zadaných úkolů dle zápisů v úkolníčku.
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