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září 2022

1. září 2022 zahájení školního roku 2022/2023 – 2 vyuč. hodiny 8:10 – 9:50 hodin.
Od 10:30 hodin vydává školní jídelna obědy.
S sebou: penál, svačina, pití, klíč od skříňky, čip, přezůvky.
Šatní skříňka dětem zůstává stejná.
Od 2. 9. 2021 probíhá výuka dle rozvrhu, který naleznete na webu školy.
5. 9. si děti přinesou Čtenářský deník, Reportérský deník.
Žádám Vás o omlouvání nepřítomnosti dítěte ve výuce v Edookitu, nejpozději do
druhého dne.
Veškerá klasifikace bude probíhat přes Edookit.
Prosím o nahlášení případných změn v osobních datech (adresy, e-maily, telefonní
čísla), abych následně upravila v systému Edookit.
Elektronickou přihlášku do ŠD naleznete v Edookitu v prostředí rodiče.
28. 9. 2022 státní svátek
10. 10. ředitelské volno
Rozvrh hodin naleznete na webu školy u naší třídy. Podrobnější informace obdrží
děti během 1. září a rodiče na společných třídních schůzkách 13. září, kdy budou
představeny nové předměty a vyučující.
Každé pondělí budeme mít odpolední výuku a bude probíhat v tomto časovém
režimu. Po skončení výuky angličtiny si děti dojdou na oběd do školní jídelny od 11:50
do 12:20 se naobědvají a ihned navážeme odpolední výukou od 12:20 do 13:50
hodin, kdy bude konec vyučování.
2. 9. Harmonizační den – sejdeme se v naší třídě, 1. vyuč. hod. strávíme v naší třídě
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: batoh, pláštěnku, jídlo a pití na dopoledne
5. 9. fotografování tříd
13. 9. 2022 16:00 hodin Společné třídní schůzky

Pomůcky:
Dne 30. 6. 2022 děti obdržely tištěný seznam pomůcek do 5. třídy.
Penál – lepidlo, nůžky, pastelky, 3 tužky, 2 pera s modrým inkoustem, kružítko, fix na
tabulku, guma, ořezávátko.
Pravítko 30 cm, pravítko trojúhelník s ryskou, obaly na sešity a učebnice do 9. září (10 x
velikost A4, 10 x velikost A5).
Oblečení a obuv na tělocvik dovnitř i ven, uložené v látkovém sáčku.

Učivo:
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Čj

Opakování a procvičování učiva 4. ročníku
• Význam slov, souvětí
• Slovní druhy
• Stavba slova
• Vyjmenovaná slova
• Vzory podstatných jmen
• Čtení beletristických knih

M
Opakování a procvičování učiva 4. ročníku
• Porovnávání a zaokrouhlování čísel v oboru do 1 000 000
• Pamětné a písemné sčítání a odčítání v oboru do 1 000 000
• Násobení v oboru i mimo obor násobilek, dělení se zbytkem
• Písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení
• Geometrie – mnohoúhelníky, obvod, obsah

Přv

• Živá a neživá příroda
• Vesmír
Vl
•
•
•

Aj

České dějiny – opakování ze 4. ročníku
Habsburkové
Umělecké slohy

•

Domácí
úkoly

Seznámení s navazující učebnící Give me five 3. Pravidla hodnocení. Opakování
látky 4. ročníku. Úvodní lekce Hello! Welcome to the lighthouse! Zopakování
abecedy, číslovek, představení se. Průběžné testy na probranou látku a slovní
zásobu.
• Skupina p. uč. Sedlářové
V letošním školním roce budeme používat učebnici Give me five 3.
V první lekci budeme procvičovat otázky v přítomném prostém čase a hovořit
o školním rozvrhu a volnočasových aktivitách.
• Projekt na měsíc září – herbář.
Domácí úkoly budou zadávány každý den.
Předem děkuji za spolupráci
a přeji všem klidný a pohodový školní rok.
Šárka Bartošová
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