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Informace  

Jak ve škole žijeme 
O to, aby nám společně bylo ještě lépe během tohoto našeho složitějšího věkového období nám hrou, 
povídáním, společnými aktivitami vypomáhá náš speciální pedagog, pan Šolc. Jsme s ním rádi. 
Navštěvuje naši třídu pravidelně jednou za dva týdny v úterý první vyučovací hodinu. Na stránkách 
školy u naší třídy můžete zhlédnout fotografie z aktivit  Děti Vám určitě popíší, co jsme dělali a jak 
se jim to líbilo. Na pohodě dětí je vše velmi znát, jsou spolu spokojenější, vyrovnanější a též učivo 
vnímají lépe, soustředěněji. Žetonový systém skvěle funguje. Díky Vám! Děkuji tímto za spolupráci při 
ocenění dětí. Dnes ode mne byly významně oceněny děti, které jsou po celou dobu bez ztráty žetonu 
a také děti, které na sobě uskutečnily významný pokrok. Shrnutí za předchozí období uskuteční také 
p. Šolc následující úterý. 
PLÁNOVANÉ AKCE V DRUHÉM POLOLETÍ: 
 10. 5. Projektový den Praha – Planetárium. 
 neděle 22. 5. – sobota 28. 5. Pobytový týden v Jilemnici.     www.hotelsumo.cz 
 2. 6. Celoškolní jarmark letos na téma budoucnost. 

Akce, 
pomůcky 

 1. 4. Projektový den „Dnes suplují rodiče“ – třetí ročník vydařeného celoškolního dne.  
 21. 4. 16:00 Společné třídní schůzky 
 25. 4. 10:30 Lidové sady - Divadlo Piškot – představení „Jak se zachraňuje Země“, vstupné 45,- 

uhradím z třídního fondu. 
 ??? Projektový Den s domácími mazlíčky – s páťáky naplánujeme a dáme vědět  
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V TÝDNU OD 11. 4. BUDOU ZADÁNY POLOLETNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z ČJ A M. 
 

 Přídavná jména přivlastňovací 
 Zájmena – druhy, skloňování 
 Číslovky – druhy, skloňování  

 
 Desetinná čísla – čtení a zápis desetinných čísel, porovnávání 
 Sčítání a odčítání desetinných čísel 
 Násobení a dělení desetinných čísel 
 Osově souměrné rovinné útvary 

 
 Lidské tělo – úvod  

 
 Putování po Evropě – jednotlivé státy Evropy – jejich poloha, rozloha, trocha historie a 

významných míst a památek, zajímavosti z cestování, kulinářství,… 
 Státy západní Evropy, východní Evropy, jižní Evropy, severní Evropy, střední Evropy. 
 Evropská unie. 

 
 Unit 6 – Where is …? It´s … Where are …? They´re … Prepositions of place. 
 Unit 6 - dokončení. Čtení s porozuměním - The Amazon rainforest, World forests. 

Procvičování minulého času prostého . Kontrolní test za unit 6 v polovině dubna. 
 Unit 7 – Feelings – Actions, emotions. Why are you crying? I´m crying because … 
  Unit 7 - Feelings. Slovní zásoba na vyjadřování pocitů. Jak se cítíme a proč. Opakování 

zájmen. Čtení s porozuměním a poslechová cvičení, průběžné testy na probíranou slovní 
zásobu a gramatiku. 
 

http://www.hotelsumo.cz/
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Inf  Vyhledávání na internetu a zpracování informací. 
 Práce s programem PowerPoint. 
 Tvorba prezentace. 

Domácí 
úkoly 

 Čtení vlastní knížky každý čtvrtek a následně v pátek ji děti přinesou do školy, ke čtení a 
práci s knihou v Dílně čtení. Průběžně děti vypracovávají referáty o přečtených knížkách. 

 K našemu tématu – Evropa – je na internetu mnoho krásných stránek k procvičování. Jedny 

skvělé jsou  http://www.toporopa.eu/cz/ 

 Přidávám tip na skvělá videa                        http://decko.ceskatelevize.cz/evropske-pexeso 

 

Přeji Vám voňavé jaro. 
Šárka Bartošová 

http://www.toporopa.eu/cz/
http://decko.ceskatelevize.cz/evropske-pexeso

