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TŘÍDA V.

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl jsem splnil/a, když...

ČESKÝ JAZYK
T2

● OPAKUJEME SPOLEČNĚ ZE 4. TŘÍDY
● ZAKLÁDÁME SI SEŠITY
● VYRÁBÍME SI DESKY DO ČTENÁŘSKÉ DÍLNY

➔ UČIVO JSEM OPAKOVAL/A VE ŠKOLE
➔ VYTVOŘIL/A JSEM SI DESKY DO Č.D.
➔ SEŠITY JSEM SI DONESL/ A ZALOŽIL

ANGLICKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T

● Úvodní hodina: seznámení se s novou učebnicí
a prac. sešitem Bloggers 1

● Opakování slovíček aneb co si pamatuji po
prázdninách

● Seznámil/a jsem se s novými učebními materiály
● Zopakoval/a jsem si slovíčka

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T

Welcome back from holiday!
Povídání o prázdninách, opakování

Úvod do učebnice Bloggers 1

Popíšu jednoduchými slovy své prázdniny
Naladil/a jsem se znovu na angličtinu
Seznámi/a jsem se s novou učebnicí

MATEMATIKA
T2

● Úvodní hodina, seznámení
● Co bude v matematice v 5. třídě?
● Opakování ze 4. třídy

➔ seznámil jsem se s učitelem
➔ seznámil jsem se s tím, co mě čeká v M
➔ připomněl jsem si prostředí v M

NÁŠ SVĚT
T2

● ZALOŽÍME SI SEŠIT A DESKY
● ŽIVÉ ORGANISMY -PRACOVNÍ LIST

➔ SEŠIT JSEM SI ZALOŽIL/A, DESKY
“OPRÁŠIL/A”

➔ SEZNÁMIL/A JSEM SE ZNAKY ŽIVÝCH
ORGANISMŮ

➔ V PRACOVNÍM LISTĚ JSEM VYPLNIL/A JEJICH
ZNAKY



JINÁ SDĚLENÍ
T2

Milí rodiče a páťáci,
Ve druhém školním týdnu nás čeká  v pondělí, úterý a středu učení dle rozvrhu.  Seznámíte se s novými
vyučujícími TV, AJ, M a HV.

Doma se prosím domluvte na možnosti zaznamenávání si úkolů ve škole. Nabídka je buď upomínka v mobilu nebo
papírová forma (deníček).

Přineste si prosím:

● do tělocviku obuv se světlou podrážkou, kraťasy a tričko
● sešity 1x 520, 3x524, 1x540 a vybavené pouzdro
● NĚKTEŘÍ nemáte tzv “rychlovazač” slohu na Eurofolie, pohledejte doma, případně do středy doneste 3

kusy do svého šanonu ve třídě
● peníze na “Adapťák” plus 20,- na autobus

Dle vyplněné ankety v Edookitu, pojedeme celá třída na “Adapťák”. Tuto ještě jednou podrobnosti:

● 9. září sraz: 8:15 ve škole, musíme se testovat

● ODJEZD linkovým autobusem z Deblína 9:08 do Lomnice 10:23 s přestupem v Tišnově (9:36) + pěší cesta do Brumova s programem (malý batoh s pitím a svačinou je
třeba vzít na cestu s sebou), ostatní zavazadla budou z Lomnice přepravena na Brumov autem

● PŘÍJEZD z Brumova autobusem 14:19 s přestupem v Tišnově 15:06 v Deblíně 15:22

● Strava: začínáme obědem a obědem i končíme

● S sebou: spacák, průkaz pojištěnce, osobní léky, věci osobní hygieny, šátek, sportovní oblečení, pevnou obuv

● Cena: 350 Kč zahrnuje poplatek za ubytování, stravu 5x denně, pitný režim a program

V pátek je od 16:00 hodin Zahradní slavnost, pořádaná KPŠ Kamarád, těšíme se s některými na viděnou. Mějte
prima dny a zdravíme Vás!
paní učitelky: Míša, Anička a Zdenička




