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Informace  

Drazí a milí rodiče, přeji vám i dětem do nového roku hodně pohody, šťastné náhody, žádné 
nehody, legrační příhody, důležité dohody a další výhody! 
 4. 1. 2015 zahájení výuky v novém roce 
 13. 1. 10:00 – 15:00 Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče 
 14. 1. od 16:00 hod. Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků  
 21. 1. 14:00 – 17:00 Zápis prvňáčků pro děti ze spádové oblasti 
 27. 1. 14:00 – 17:00 Zápis prvňáčků pro děti z mimo spádových oblastí 
 29. 1. Pololetní prázdniny 
 29. 1. od 19:30 se koná 1. obnovený reprezentační ples školy. Ve slavnostně vyzdobené 

tělocvičně naší školy budete uvítáni příjemnou atmosférou, kvalitní muzikou a rautovým 
občerstvením. Vstupenky jsou již v prodeji v sekretariátu naší školy - 300,- Kč - této v ceně bude i 
bohatý raut. 

 6. 2. – 14. 2. Jarní prázdniny 
 

Děti čtou nevidomým dětem – šikovní čtenáři se mohou zúčastnit konkurzu a zapojit se tak do 
patnáctého ročníku tohoto skvělého projektu.  Bude načítána na zvukový záznam kniha 
spisovatelky Daniely Fischerové „Pohoršovna“. Realizace nahrávky knihy bude probíhat v březnu či 
dubnu roku 2016. Konkurz na nahrávání proběhne v průběhu února 2016. Knihu si děti mohou 
zapůjčit v Krajské vědecké knihovně. 

Akce, 
pomůcky 

 5. 1. 9:00 Naivní divadlo – Souhvězdí aneb Řecké báje mimo výseč – vstupné 50,- uhradím 
z třídního fondu. Děti si pravděpodobně budou moci zakoupit krásný program, cca do 50,-. 

 6. 1. Jirkův tajný klíč k vesmíru – páťáku, nezapomeň na knížku, začínáme číst. 

 13. 1. Projektový den - Den otevřených dveří (10:00 – 15:00) – každoročně se žáci  
5. ročníků aktivně podílejí na přípravě, a zdárném průběhu celého dne. Přebírají roli 
průvodců, asistentů a pomocníků. Všichni se dostaví do školy do 8:00 hodin ve slavnostním 
modrobílém oblečení – nejlépe bílá košile/halenka (bez obrázků) a jasně zimně modré 
kalhoty či sukně/šaty. V tento den budou mít děti povolenu též vhodnou (čistou) obuv, 
nemusí mít bačkory. Skvělým doplňkem bude bílá šála. S dětmi jsme již o všem tomto 
hovořily , měly by být „v obraze“ a povědět Vám rodičům více  

 21. a 27. 1. 14:00 – 17:00 Zápis prvňáčků – dobrovolníci z řad žáků 5. ročníků tradičně 
pomáhají v rolích průvodců, organizátorů a fotografů. Vím, že se mezi našimi páťáky najdou 
skvělé hostesky a průvodci. 

 28. 1. Předání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2015/16, výuka končí v 11:50. 
POMŮCKY: 

 PŘEZŮVKY – někteří žáci mají nevhodné přezůvky – rozbily se jim přezky na pantoflích nebo 
je nemají vůbec. Jejich chůze je nebezpečná a hraničící se zraněním. Již několikrát jsem je na 
tuto skutečnost upozornila! Jejich paměť je však nejspíš velmi krátká, nebo zaměstnaná 
jinými událostmi, aby požádali rodiče o pořízení nových přezůvek. Děkuji Vám za pochopení 
a za bezpečnost Vašich dětí. 

 Kapesníky a ubrousky – prosím všechny rodiče, aby po dětech poslali kapesníky a ubrousky 
cca do 8.1. Děti mají velkou spotřebu. 
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Od 25. 1. do 28. 1. proběhne třídní kolo Recitační soutěže – prosím o kvalitní přípravu básní 
odpovídajících věku páťáků. Můžete také čerpat z Čítanky. Děti během lednové výuky načerpají 
mnoho básnických inspirací během výuky. 

V TÝDNU OD 18. 1. BUDOU ZADÁNY POLOLETNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z ČJ A M. 
 

 Slovesné způsoby. 
 Skladba věty. Shoda podmětu s přísudkem. 
 Věta jednoduchá, souvětí. 
 Čtení knihy Jirkův tajný klíč k vesmíru. 
 Práce s básní. 

 
 Opakování, procvičování početních operací +, - , x, : . 
 Rovnice, nerovnice. 
 Násobení trojciferným činitelem, násobení v des. soustavě 10, 100, 1 000,… 
 Dělení dvouciferným dělitelem,  dělení v des. soustavě 10, 100, 1 000,… 
 Geometrie – obvod a obsah geom. tvarů, mnohoúhelníků. Jednotky délky a obsahu. 

 
 Třídění – živočichové, rostliny – využití herbářů dětí. Průběžné testy. Opakování. 
  Vesmír – magnetická a gravitační síla. 

 
 Československo – období komunistické vlády.  Od totality k demokracii. 
 Česká republika.  Průběžné testy. 

 
INFORMACE: Naše učebnice angličtiny – PUPIL´S BOOK, ACTIVITY BOOK – jsou velmi vhodné 
k pravidelnému a každodennímu procvičování angličtiny. Naleznete v nich mnoho textů, které si 
mohou děti číst potichu i nahlas a tak procvičovat výslovnost i stavbu vět. Věty mohou přepisovat. 
V pracovním sešitě je mnoho procvičovacích cvičení sloužících k opakování. Knihy procházíme při 
výuce od jejich začátku, občas i zaskočíme dále, a to v  PUPIL´S BOOK na str. 117 a dále, kde jsou 
návody pro dialogy. Od str. 104 naleznete rozšiřující texty k jednotlivým lekcím nebo od str. 112 
vysvětlení gramatiky. V  ACTIVITY BOOK si vždy v úvodu lekce projdeme základní slovíčka této 
lekce od str. 104, děti si je poté přepíší do svých sešitů, aby si zapamatovaly jejich grafickou 
podobu. Od str. 96 se také budeme zabývat opakovacími cvičeními, která si mohou děti také 
doplňovat doma. Je nutné projít si každý den alespoň 10 minut určitou část z anglického jazyka. 
Nejlépe nahlas si číst!!! 

 Unit 4 – My week – Activities, days of the week, time, going to school, adverbs of 
frequency. Extensive reading, Review. 

 Unit 5 – Jobs – What do you want to be? I want to be … Why do you want to be … 
 Krátké průběžné, písemné testy. Test Unit 4 na závěr lekce. 

 
 Práce s Moodle 
 Vyhledávání na internetu 
 Psaní na klávesnici deseti prsty 

Domácí 
úkoly 

 Podle každodenního rozpisu. 
 Děti budou obeznámeny s dobrovolnými domácími úkoly, s jejich plněním a odevzdáváním. 

Budou si moci pomocí nich vylepšit známky. 
 Každý čtvrtek máme domácím úkolem čtení, nyní četbu knihy Jirkův tajný klíč k vesmíru. 

Součástí tohoto čtení bude též vedení podvojného deníku ke knížce. 
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 Dlouhodobý domácí úkol na měsíc leden – výběr a nacvičení básně nebo vhodného textu – 
úryvku z klasické prózy -  její výrazný přednes. 

Děkuji za spolupráci. 
Přeji Vám pohodový začátek nového roku a krásné bílé zimní dny 

Lucie Šilhavá 


