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Měsíční plán: V. B Září 2019 

Informace 

 2. 9. – zahájení školního roku 2019/20 – 8.10 – 10.55 hod, obědy se vydávají od 11. 00 hod. 

 Od 3. 9. probíhá výuka dle rozvrhu včetně odpoledního vyučování 

 Od 9. 9. – zahájení činnosti zájmových kroužků 

 11. 9. – fotografování tříd 

 12. 9. – společné třídní schůzky SRPDŠ – od 16.00 hod 

Akce, 
pomůcky 

 4. 9. – přinést čtenářský deník + přečtenou prázdninovou knihu 

 6. 9. – cvičení v přírodě – vhodné oblečení dle počasí, batoh, penál, svačina, pití 

 Do pátku 6. 9. přinést box s pomůckami dle seznamu (předán v červnu) 
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    !!! V týdnu od 23. 9. budou dětem zadány zahajovací písemné práce!!! 
 Opakování a procvičování učiva 4. ročníku 

 Stavba slova – slovotvorný základ, slova příbuzná, předpony 

 Význam slov – slova jednoznačná/mnohoznačná, protikladná, souznačná, souřadná 
 

 Opakování a procvičování učiva 4. ročníku  

 Čísla a početní operace 

 Pamětné a písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení 

 Geometrie – poloha dvou přímek, obvod, obsah čtverce a obdélníku, konstrukce trojúhelníku 
 

 Opakování učiva  4. ročníku 

 Různé podmínky života na Zemi 

 Podnebné pásy, počasí, podnebí 
 

 Opakování učiva 4. ročníku 

 České země - součást Rakouska 
 

 Skupina paní učitelky P. Gabarové – seznámení s učebnicí Bloggers 1 a pravidly 
hodnocení, opakování známé slovní zásoby a gramatiky, základní fráze 
                      

 Skupina paní učitelky J. Pavelčákové – seznámení s učebnicí Bloggers 1, opakování čísel 
a číslovek, měsíce a roční období, abeceda, seznamování se s lidmi, věci ve třídě; rozkazy, 
tvoření komiksu; průběžné testy na probranou látku. 

 

 Skupina paní učitelky D. Farské –  seznámení s učebnicí Bloggers 1 – opakování učiva 
z minulého roku 
 

 Skupina paní učitelky P. Kuncové – seznámení s učebnicí Bloggers 1 a pravidly hodnocení; 
opakování látky 4. ročníku;  opakování čísel a číslovek, měsíce a roční období, abeceda, 
seznamování se s lidmi, věci ve třídě; rozkazy, tvoření komiksu; průběžné testy na 
probranou látku. 
 

 Seznámení s řádem počítačové učebny 

 Seznámení s učivem, základní práce s počítačem 
 

Domácí 
úkoly 

 

Kontrola a plnění domácích úkolů dle zápisů v úkolníčku. Čtení knihy dle vlastního výběru na 
pokračování a zápis přečtených knih do čtenářského deníku.   
Procvičování probraného učiva na www.rysava.websnadno.cz; www.onlinecviceni.cz 
  

http://www.rysava.websnadno.cz/
http://www.onlinecviceni.cz/
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