
Plán na 38. školní týden (15. – 19. 5. 2023) 
Čj – Skloňování číslovek. Skladba – stavba věty.    str. 124-128 
Čt – Praha. Kutná Hora vás vítá (čtenářská dílna tento týden nebude).  
           str. 123-125 

Referát z další knihy děti splní do konce května. 
M – Násobení desetinných zlomků deseti a stem.    str. 23-26 
G – Pravidelné obrazce.        str. 16 
Aj – Unit 5 – Grandad. Mr Upside-Down.      U str. 46-47, PS str. 44 
Vl – Potřebujete zelenou učebnici. 
Přv – Parní stroj, spalovací motory.      str. 12-14 
Hv – Děti si vyberou 1 písničku z učebnice, kterou jsme společně zpívali. Každý 

ji zazpívá sám. Bude hodnoceno známkou. 
 
Fotografie je třeba objednat do 17. 5. 

Ve čtvrtek 18. 5. proběhne školní kolo v poznávání rostlin. 
Na pátek 19. 5. je naplánovaný sportovní den na Sokolském hřišti. Zúčastní se 

ho vybrané děti, ostatní se učí dle rozvrhu a během dopoledne půjdou na 
chvíli spolužáky podpořit. 

Připomínám termín zájezdu do Německa 21. – 26. 5. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 37. školní týden (8. – 12. 5. 2023) 
Čj – Skloňování číslovek.       str. 121-123 

Ve čtvrtek diktát (VS, shoda, koncovky podstat. i přídav. jmen). 
Čt –28. říjen. Česko. Staroměstský orloj (čtenářská dílna tento týden nebude) 
           str. 120-122 

Referát z další knihy děti splní do konce května. 
M – Sčítání a odčítání zlomků.       str. 19-21 

Ve středu prověrka na písemné násobení a dělení. 
G – Pravidelné obrazce.        str. 16 
Aj – Unit 5 – What time do you…       U str. 45-46, PS str. 44 

V pátek 12. 5. minitest – slovní zásoba U str. 44, čas. 
Vl – Potřebujete zelenou učebnici. 



Přv – Parní stroj, spalovací motory      str. 12-14 
Hv – Test – pojmy: J. S. Bach, homofonie, polyfonie, synkopa, spirituál, jazz, 

Louis Armstrong. Nové: David a Goliáš. 
 
V pondělí 8. 5. je státní svátek. 

Ve čtvrtek 18. 5. proběhne školní kolo v poznávání rostlin. 
Připomínám termín zájezdu do Německa 21. – 26. 5. 

Fotografie se budou objednávat on-line. Přístupové údaje děti přinesou příští 
týden. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 36. školní týden (1. – 5. 5. 2023) 
Čj – Druhy a skloňování číslovek.      str. 119-122 

Ve úterý PC na přídavná jména. 
Ve čtvrtek 4. 5. test z učiva o zájmenech (druhy, mě x mně, ji x jí, s sebou x 
sebou) + doplňovací cvičení na koncovky přídavných jmen (i/y + n x nn). 
V MS Teams máte cvičení na procvičování. 

Čt –1914. Pes v novém státě (čtenářská dílna tento týden nebude) str. 115-119 
Referát z další knihy děti splní do konce května. 

M – Sčítání a odčítání zlomků       str. 15-18 
Ve středu slovní úloha se zlomky. 

G – Osově souměrné útvary       str. 11 
Aj – Unit 5 – My day        U str. 44-45, PS str. 43 
Vl – Potřebujete zelenou učebnici. 
Přv – Kladka.         str. 7-8 
 
V pondělí 1. 5. je státní svátek. 

Ve středu 3. 5. půjdeme do Nové Paky na tělovýchovnou akademii. Vybíráme 
10,- Kč na vstup + 20,- Kč na autobus. Zpět půjdeme pěšky (vhodná obuv a 
oblečení). 

V pátek 5. 5. proběhne focení tříd (mohou se vyfotit i jednotlivci a skupinky – 
prosím, zapište do notýsku). 

Ve čtvrtek 18. 5. proběhne školní kolo v poznávání rostlin. 



Připomínám termín zájezdu do Německa 21. – 26. 5. Informační schůzka pro 
rodiče proběhne ve středu 3. 5. v 16 hodin v naší třídě. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 35. školní týden (24. – 28. 4. 2023) 
Čj – Skloňování zájmen. Číslovky.      str. 115-118 

V úterý PC na přídavná jména. 
Čt – Lyrika, epika. Kam zmizela Rebarbora.    str. 111–114 

V úterý testík na porozuměn textu (str. 108-110). Čtenářská dílna bude v pátek 
= MÍT KNÍŽKU!! 
Referát z další knihy děti splní do konce května. 

M – Počítáme se zlomky.       str. 12-14 
G – Porovnávání úhlů. Osa úhlu.      str. 7 
Aj – Unit 5 – My day.      U str. 44-45, PS str. 42 

Ve středu opakovací test ze 4. lekce. 
Vl – Život po třicetileté válce. 
Přv – Nová učebnice – Člověk a technika. Páka, kladka.   str. 5-8 

V pondělí 24. 4. test – oko, ucho. 
Hv – Jazz. Louis Armstrong. 
 
V úterý 25. 4. se vybrané děti zúčastní fotbalové soutěže McDonald´s Cup. 

Ve čtvrtek 27. 4. se vybrané děti zúčastní dopravní soutěže v Nové Pace. 
K trénování testů můžete využít tyto stránky: 
https://besip.cz/Vzdelavani/Projekty-a-souteze/Dopravni-soutez-mladych-
cyklistu. Na stránkách naleznete i ukázky překážek na jízdu zručnosti. 
Ostatní děti budou mít tento den upravený rozvrh. Vyučování končí ve 
12:30 hod. 

V pátek 28. 4. se vybrané děti zúčastní štafetového běhu v Jičíně. 

Ve středu 3. 5. půjdeme do Nové Paky na tělovýchovnou akademii. Vybíráme 
10,- Kč. 

V pátek 5. 5. proběhne focení tříd (mohou se vyfotit i jednotlivci a skupinky – 
prosím, zapište do notýsku). 

https://besip.cz/Vzdelavani/Projekty-a-souteze/Dopravni-soutez-mladych-cyklistu
https://besip.cz/Vzdelavani/Projekty-a-souteze/Dopravni-soutez-mladych-cyklistu


Připomínám termín zájezdu do Německa 21. – 26. 5. Informační schůzka pro 
rodiče proběhne ve středu 3. 5. v 16 hodin v naší třídě. 

 

Na žádost dětí přidávám recept na „plochánky“. 
- nastrouhané vařené brambory, nakrájené kysané zelí 
- sůl (malinko, zelí je slané), pepř, kmín 
- vytvořit placičky, osmažit na oleji, popř. upéct v troubě na plechu 

Opravdu se nepřidává vejce ani mouka ����. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 34. školní týden (17. – 21. 4. 2023) 
Čj – Skloňování zájmen.        str. 112-115 
Čt – Ema a kouzelná kniha. V úterý nebude čtenářská dílna.  str. 108-110 
M – 3. díl učebnice! Aritmetický průměr.     str. 6-9 
G – Porovnávání úhlů. Osa úhlu.      str. 7 

Geometrie bude ve čtvrtek! Napíšeme si testík – střed a osa úsečky, vlastnosti 
trojúhelníků. 

Aj – Space Explorers 2.            U str. 42-43, PS str. 40-41 
Vl – Třicetiletá válka. J. A. Komenský. 
Přv – Čich, chuť, hmat.        str. 55 
Hv – Jazz. Louis Armstrong. 
 
V úterý 18. dubna se konají individuální třídní schůzky. Přesný čas máte 

v Bakaláři. 

V pátek 21. dubna bude projektový den ke Dni Země (dětem stačí pouze 
penál). 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 33. školní týden (10. – 14. 4. 2023) 



Čj – Druhy zájmen.        str. 109-112 
Ve čtvrtek 13. 4. diktát. 

Čt – Krásy jara. Od jara do zimy. V úterý nebude čtenářská dílna. str. 102-105 
M – Dokončení 2. dílu učebnice. Ve středu 12. 4. přinést 3. díl!! str. 3-5 

Písemnou práci z M si děti napíšou hned po návratu do školy. 
G – Krychle a kvádr. Výpočet povrchu kvádru.    str. 47, 54 

Geometrie bude hned v úterý! 
Aj – Let´s explore Britain! Space Explorers 2.       U str. 41-43, PS str. 39-40 

Ve středu 12. 4. minitest U str. 37-38 (I like / She likes). 
Přv – Sluch, čich.         str. 55 
Hv – Johann Sebastian Bach – uč. str. 38-39. Stará archa (synkopa a jazz). 
Pv – Za suroviny na pečení vybíráme 20,- Kč. 
Inf – Některé děti si neposlaly do Teamsů vlastní fotku = nemohou dokončit 

úkol průkazka! 
 
Ve čtvrtek 6. 4. jsou velikonoční prázdniny. Následují velikonoční svátky. Děti 

do školy nastoupí opět v úterý 11. 4. 
Ve dnech 11. a 18. dubna probíhají individuální třídní schůzky. Přesný čas máte 

v Bakaláři. 
 

Veselé Velikonoce 
plné jarní pohody 

a dobré nálady 
přeje 

L. Novotná 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 31. školní týden (27. – 31. 3. 2023) 
Čj – Procvičování učiva o přídavných jménech. Zájmena.  str. 106-108 
Čt – Violeta, Marek a Teddy letí do dětského domova.   str. 99-101 

V úterý nebude čtenářská dílna. 
M – Procvičování         str. 55-56 



V úterý 4. 4. budeme psát písemnou práci z M – písemné násobení a dělení, 
desetinná čísla (rozklad, porovnávání, +, -, zaokrouhlování), převody 
jednotek délky, průměrná rychlost (slovní úloha). K procvičování můžete 
využít str. 57-58 v učebnici. 

G – Vlastnosti trojúhelníku. Krychle a kvádr.    str. 38, 46 
Geometrie bude ve středu! 

Aj – Let´s explore Britain!      U str. 40-41, PS str. 38 
Přv – Zrak a sluch. 3. 4. – test nervová soustava    str. 55 
Inf – Word 3. test – vkládání a upravování automatických obrazců. 
Hv – Johann Sebastian Bach – uč. str. 38-39. Stará archa (synkopa a jazz). 
Pv – V pondělí 3. 4. má pracovní vyuč. středeční skupina informatiky (Inf B). 

Za suroviny vybíráme 20,- Kč. 
 
Dny 3. – 5. 4. budou barevné – modré pondělí, žluté úterý, červená středa. 

Budu ráda, když děti přijdou v barevném oblečení. V pondělí také zkusíme 
obarvit vajíčka přírodními barvami. Děti si mohou přinést 2 bílá vajíčka, 
která uvaříme (popř. mohou mít i vyfouknutá). 

Ve čtvrtek 6. 4. jsou velikonoční prázdniny. Následují velikonoční svátky. Děti 
do školy nastoupí opět v úterý 11. 4. 

Ve dnech 11. a 18. dubna probíhají individuální třídní schůzky. Přesný termín 
zašlu prostřednictvím Bakaláře během víkendu. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 31. školní týden (27. – 31. 3. 2023) 
Čj – Stupňování přídavných jmen.      str. 104-106 

V úterý PC na přídavná jména – pouze tvrdá a měkká. 
Děti si domů odnesly na ukázku Lapbook na příd. jména. V pondělí přinést 
zpět do školy! 

Čt – Violeta, Marek a Teddy letí do dětského domova.   str. 99-101 
V úterý bude čtenářská dílna = mít vlastní knihu!! Nemusíte nosit čítanku. 
Přednes básně O obrech (str. 95) a referát z další knihy do 31. 3. 

M – Odčítání desetinných čísel. Zaokrouhlování desetinných čísel. str. 50-53 
Ve středu prověrka na desetin. čísla – porovnávání, sčítání a odčítání. 



V úterý 4. 4. budeme psát písemnou práci z M – písemné násobení a dělení, 
desetinná čísla (rozklad, porovnávání, +, -, zaokrouhlování), převody jednotek 
délky, průměrná rychlost (slovní úloha). 

G – Vlastnosti trojúhelníku.       str. 39 
Aj – Unit 4 – Popular sports. Let´s explore Britain!  U str. 39-41, PS str. 38 
Vl – Jagellonci. 
Pv – V pondělí 27. 3. má pracovní vyučování pouze úterní skupina informatiky 

(Inf A). Druhá skupina (středeční Inf B) bude mít pracovní vyučování 
v pondělí 3. 4. 

 

Na 3. – 6. 4. chystáme opět barevné dny. Můžete počítat s modrou, žlutou a 
červenou. 

Ve dnech 11. a 18. dubna probíhají individuální třídní schůzky. 
Harmonogram zašlu během tohoto víkendu. Prosím o zapsání k jednotlivým 
termínům do pátku 31. 3. Děkuji a těším se na setkání. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 30. školní týden (20. – 24. 3. 2023) 
Čj – Druhy přídavných jmen – přídavná jména přivlastňovací  str. 100-104 

V úterý PC na vyjmenovaná slova! 
Čt – Dohodnuto, dneska v noci .      str. 96-98 

V úterý bude čtenářská dílna!! Nemusíte nosit čítanku. 
Přednes básně O obrech str. 95 – tento týden dobrovolníci. Ostatní do konce 
března. 
Referát z další knihy si děti splní do 31. 3. 

M – Počítání s desetinnými čísly – sčítání     str. 44-49 
Ve středu prověrka na písemné dělení. 

G – Shodné úsečky. Střed a osa úsečky.     str. 38 
Geometrie bude ve čtvrtek! 

Aj – Unit 4 – He/She likes. World Book Day     U str. 38, 56-57, PS str. 36 
Vl – Jagellonci. 
Přv – Ve čtvrtek 23. 3. půjdeme v rámci Přv na exkurzi do čistírny odpadních 

vod ve Staré Pace. 
Hv – Homofonie. Polyfonie. Jednohlas. Vícehlas. Jaro dělá pokusy. 
 



 
 
 
 
 
 

Plán na 29. školní týden (13. – 17. 3. 2023) 
Čj – Druhy přídavných jmen – přídavná jména měkká.   str. 96-100 

Ve čtvrtek diktát – koncovky podstat. jmen, shoda přísudku s podmětem. 
Čt – Obr Dobr. O obrech – děti si nacvičí přednes básně (do konce března)
           str. 93-95 

V úterý bude čtenářská dílna!! Nemusíte nosit čítanku. 
Referát z další knihy si děti splní do 31. 3. 

M – Počítání s desetinnými čísly      str. 40-43 
Ve středu prověrka na desetinná čísla – diktát, vyznačení na číselné ose. 

G – Shodné úsečky. Střed a osa úsečky.     str. 38 
Aj – World Book Day.             U str. 56-57 
Vl – Jagellonci. 
Přv – Trávicí soustava        str. 49 
Hv – Vítězslav Novák – život a dílo. Vícehlas, polyfonie, homofonie. Když se 

zamiluje kůň … přesunuto. 
Pv – Prosím přinést bílou nit, jehlu a kousek vaty. 
 
Bruslení je ukončeno. Vracíme se ke klasickému rozvrhu hodin. 

Ve středu 15. 3. vás od 15:30 hod. srdečně zveme na přednášku Strava a školní 
úspěšnost v učebně č. 62. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 28. školní týden (6. – 10. 3. 2023) 
Čj – Druhy přídavných jmen – přídavná jména tvrdá.   str. 91-95 

V úterý PC na koncovky podstatných jmen. 
Čt – J. K. Tyl. Jak hořelo Národní divadlo (čtenářská dílna nebude) str. 88-92 

V pátek 10. 3. testík na porozumění textu (str. 90-92). 
Referát z další knihy si děti splní do 31. 3. 

M – Desetinná čísla.        str. 34-37 



Ve středu prověrka na písemné dělení dvojciferným dělitelem. 
G – Další jednotky obsahu.       str. 30 
Aj – Unit 4 – The youth club. He/She likes.      U str. 36-37, PS str. 33-35 
Přv – Trávicí soustava.        str. 49 
Hv – Vítězslav Novák – život a dílo … přesunuto. Vícehlas, polyfonie, 

homofonie. Když se zamiluje kůň. 
Test … Rozdělení a zařazení hudebních nástrojů. 

 
Za vybrané kroužky vybíráme na 2. pololetí 500,- Kč. 

Ve středu 8. 3. je poslední lekce bruslení (odjezd 9:30 hod., návrat 11:30 hod.). 
Vybavení: brusle, helma, silné rukavice. Za lekce bruslení vybíráme 270,- Kč. 

 
 
 
 

Plán na 27. školní týden (27. 2. – 3. 3. 2023) 
Přeji vám krásné Jarní prázdniny. Věřím, že bude přát počasí, a ještě si užijete 

plno radosti na sněhu! 

Opatrujte se a v pondělí 6. 3. se budu zase těšit. 

 

Lucie Novotná 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 26. školní týden (20. – 24. 2. 2023) 
Čj – Přídavná jména – úvod do učiva, druhy přídavných jmen.  str. 89-91 



V pondělí 20. 2. souhrnný test z podstatných jmen (vyhledání v textu; určení 
rodu, čísla, pádu, vzoru; oslovení; PJ obecná a vlastní – velká písmena). 
V MS Teams mají děti procvičování. 

Čt – Abeceda českých vynálezců. J. K. Tyl (čtenářská dílna nebude) str. 87-89 
Referát z další knihy si děti splní do 31. 3. 

M – Desetinná čísla        str. 32-34 
Ve středu prověrka na písemné dělení dvojciferným dělitelem. 

G – Další jednotky obsahu.       str. 30 
Aj –Unit 4 – At the youth club. Do you like?  U str. 36, PS str. 33-34 
Vl – Husitské války. 
Hv – Lidový tanec. Vítězslav Novák – život a dílo … přesunuto. „Po valašsky 

od země“. „U muziky“.       str. 34-35 
 
Vybíráme 200,- Kč na školní potřeby na 2. pololetí. Prosím o zaplacení částky 

do konce února. 

Za vybrané kroužky vybíráme na 2. pololetí 500,- Kč. 

Ve středu 22. 2. je třetí lekce bruslení (odjezd 9:30 hod., návrat 11:30 hod.). 
Vybavení: brusle, helma, silné rukavice. Za lekce bruslení vybíráme 270,- Kč. 

Na pátek 24. 2. je naplánován sportovní den.  

20. – 24. 2. – Poznávání živočichů. 

V termínu 27. 2. – 3. 3. – Jarní prázdniny. 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 25. školní týden (13. – 17. 2. 2023) 
Čj – Podstatná jména – procvičování.      str. 84–87 

V úterý PC na koncovky podstatných jmen. Ve čtvrtek diktát. 
V dalším týdnu (nejspíš 20. 2.) budeme psát souhrnný test z podstatných jmen. 

Čt – Abeceda českých vynálezců. J. K. Tyl     str. 87-89 
V pondělí opět čtenářská dílna!! Děti si přinesou rozečtenou knížku a nemusí 
nosit čítanku. 

M – Počítáme s velkými čísly.       str. 26-29 
Ve středu prověrka na písemné dělení dvojciferným dělitelem. 

G – Další jednotky obsahu.       str. 30 



Geometrii budeme mít i v části úterní a čtvrteční hodiny – příprava na test  
17. 2. (obvod a obsah). 

Aj – Unit 4 – At the youth club. I like/I don´t like.  U str. 34-35, PS str. 32 
V úterý test Unit 3. 

Vl – Husitské války 
Přv – Zásady první pomoci       str. 50  

V pondělí 13. 2. test oběhová a dýchací soustava. 
Hv – Lidová kapela x orchestr. Píseň lidová x umělá. Vítězslav Novák – život a 

dílo. Po valašsky od země.      str. 34-35 
 
Pro efektivnější využívání tabletů v hodinách se budou děti potřebovat přihlásit 

do MS Teams. Prosím o kontrolu. Přihlášení vyzkoušíme v hodinách 
informatiky. 

Vybíráme 200,- Kč na školní potřeby na 2. pololetí. Prosím o zaplacení částky 
do konce února. 

Za vybrané kroužky vybíráme na 2. pololetí 500,- Kč. 

Ve středu 15. 2. je druhá lekce bruslení (odjezd 9:30 hod., návrat 11:30 hod.). 
Vybavení: brusle, helma, silné rukavice. Za lekce bruslení vybíráme 270,- Kč. 

V pátek 17. 2. proběhne školní karneval (13-16 hod.). Téma – Pravěk. 
Vstupenka 20,- Kč, lístek do tomboly 5,- Kč. 

20. – 24. 2. – Poznávání živočichů. 

V termínu 27. 2. – 3. 3. – Jarní prázdniny. 

Pro potvrzení přihlášek na víceletá gymnázia kontaktujte paní učitelku 
Jírovou do 17. 2. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 24. školní týden (6. – 10. 2. 2023) 
Čj – Podstatná jména – rod střední.      str. 80-84 

V úterý PC na koncovky podstatných jmen – rod mužský, ženský. 
Čt – Pes v době velkých vynálezů      str. 85-86 

V pondělí čtenářská dílna!! Děti si přinesou rozečtenou knížku a nemusí nosit 
čítanku. 

M – Počítáme s velkými čísly.       str. 23-26 



Ve středu prověrka na písemné dělení dvojciferným dělitelem. 
G – Obsah. Převádění jednotek obsahu. 
Aj –Unit 3 – Let´s explore Britain!       U str. 32-33, PS str. 30-31 
Vl – Lucemburkové. 
Přv – Trávicí soustava, zásady 1. pomoci     str. 49-50 
 
Změna rozvrhu po dobu bruslení: 

Po Čj   M    Př    Čt    Aj    (Pv   Pv) 

Út Čj   M    Vl   Aj    Inf A 

St Čj   M  Bruslení   Inf B 

Čt Čj   M    Hv   Př   Vv   Vv 

Pá beze změn 

Vybíráme 200,- Kč na školní potřeby na 2. pololetí. Prosím o zaplacení částky 
do konce února. 

Za vybrané kroužky vybíráme na 2. pololetí 500,- Kč. 

V úterý 7. 2. v 15:30 hod. proběhne v budově školy beseda pro rodiče Virtuální 
svět bezpečně. Přednášet bude nprap. Aleš Brendl. 

Ve středu 8. 2. je první lekce bruslení (odjezd 9:30 hod., návrat 11:30 hod.). 
Vybavení: brusle, helma, silné rukavice. Za lekce bruslení vybíráme 270,- Kč. 

Ve čtvrtek 9. 2. půjdeme do Nové Paky na výstava kočárků a do automobilového 
muzea. Vybíráme 40,- Kč. Půjdeme tam i zpět pěšky. S sebou batůžek se 
svačinou a pitím. Sraz ráno ve třídě, návrat na oběd. Děti budou mít pouze 
výtvarnou výchovu. 

V pátek 17. 2. proběhne školní karneval (13-16 hod.). Téma – Pravěk. 

20. – 24. 2. – Poznávání živočichů. 

V termínu 27. 2. – 3. 3. – Jarní prázdniny. 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 23. školní týden (30. 1. – 3. 2. 2023) 
Čj – Podstatná jména – rod ženský.      str. 76-79 



Pokud si děti nejsou jisté tvary podstatných jmen při skloňování, doporučuji 
nahlédnout do Pravidel českého pravopisu. Lze využít i on-line verzi: 
www.pravidla.cz. 

Čt – Čtenářská dílna!! Děti si přinesou rozečtenou knížku!! 
M – Procvičování učiva. Počítáme s velkými čísly.   str. 17-21 
Aj –Unit 3 – Capital cities.          U str. 31, PS str. 29 
Vl – Lucemburkové. 
Přv – Dýchací soustava (funkce, stavba).     str. 48 
Hv – Rozdělení hudebních nástrojů – zápis. Wolfgang Amadeus Mozart – život a 

dílo. Menuet. Měla jsem holoubka. 
Některé děti dopsaly notový sešit a musí si koupit nový. Letos jsme 
hromadně neobjednávali. Potřebují i linkovaný na zápis teorie. 

 
Vybíráme 200,- Kč na školní potřeby na 2. pololetí. Prosím o zaplacení částky 

do konce února. 

V úterý 31. 1. děti obdrží výpis vysvědčení. Výpis se zpět nevrací. Převzetí 
potvrdíte v Bakalářích. Tento den probíhá výuka podle normálního rozvrhu. 

V pátek 3.2. 2023 jsou pololetní prázdniny. Do školy děti nastoupí v pondělí  
6. 2. 2023. 

V úterý 7. 2. v 15:30 hod. proběhne v budově školy beseda pro rodiče Virtuální 
svět bezpečně. Přednášet bude nprap. Aleš Brendl. 

Ve středu 8. 2. je první lekce bruslení (odjezd 9:30 hod., návrat 11:30 hod.). 
Vybavení: brusle, helma, silné rukavice. 

V pátek 17. 2. proběhne školní karneval (13-16 hod.). Téma – Pravěk. 

20. – 24. 2. – Poznávání živočichů. 

V termínu 27. 2. – 3. 3. jsou jarní prázdniny. 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 22. školní týden (23. – 27. 1. 2023) 
Čj – Podstatná jména – rod mužský.      str. 68-73 

Ve čtvrtek PC (vzory podstat.jm. rod mužský). 
Čt – Čtyři a půl kamaráda. Hrací hodinky.     str. 80-83 

http://www.pravidla.cz/


M – Písemné dělení. Průměrná rychlost.     str. 12-16 
G – Obsah obdélníku a čtverce.      str. 19 
Aj –Unit 3 – Prepositions.        U str. 30-31, PS str. 28-29 

Zkoušení ze slovní zásoby. 
Vl – Lucemburkové. 
Přv – Oběhová soustava – srdce, cévy, krev, onemocnění.  str. 47  
Hv – Orchestr, rozdělení hudebních nástrojů, lidová kapela, cimbál. Hra na 

orchestr. V širém poli studánečka. 
Prosím o zakoupení těchto sešitů: nový notový sešit – některým již 
dochází + sešit na psaní teorie (do notového sešitu se dětem špatně píše) 
– kupte tedy ještě sešit 524. 

 
V pondělí 23. 1. se jdeme podívat na závody v krasobruslení do Nové Paky. 

Odchod ze školy v 10:45 hod. Cestou tam jdeme pěšky = vhodné oblečení a 
obuv. Návrat zpět ve 13:10 hod autobusem. Na oběd jdeme hned po návratu 
do školy. 

Ve středu 25. 1. se uzavírá klasifikace za 1. pololetí. 

20. – 24. 2. – Poznávání živočichů. 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 21. školní týden (16. – 20. 1. 2023) 
Čj – Podstatná jména (mít lapbook).      str. 64-67 

V úterý PC, ve čtvrtek diktát (shoda přísudku s podmětem). 
Čt – Jak chytil zloděje a stal se hrdinou.     str. 78-79 

Referát ze třetí knihy si děti splní do 20.1.2023. 
M – Písemné dělení dvojciferným dělitelem.    str. 10-12 

V pondělí 16. 1. budeme psát čtvrtletní práci (dělení dvojciferným dělitelem – 
pouze jako bonus; zlomky – výpočet části z daného čísla, určení dané části 
metru, kilogramu, hodiny atd.; římské číslice; slovní úlohy – např. 1. díl 50/2, 
2. díl 3/7). 

G – Obsah čtverce.        str. 13 
Aj –Unit 3 – Prepositions.         U str. 29-30, PS str. 27-28 
Vl – Přemyslovští králové. 
Přv – Kosterní svaly. 



Hv – Zlatnická. Sbormistr, dirigent, orchestr, symfonický orchestr. Taktování. 
Orchestr, rozdělení hudebních nástrojů, lidová kapela, cimbál. Hra na 
orchestr. V širém poli studánečka. 

Pv – Děti budou potřebovat asi dvoje noviny a mističku na lepidlo – budou 
kašírovat. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 20. školní týden (9. – 13. 1. 2023) 
Čj – Shoda přísudku s několikanásobným podmětem.   str. 60-62 

V úterý PC. V pondělí po vyučování si napíšou diktát děti, které ve čtvrtek 
chyběly. 
Referát ze třetí knihy si děti splní do 20. 1. 2023. 
V dalším týdnu začneme opakovat podstatná jména = vypátrejte doma lapbook 
a přineste do školy. 

Čt – Opakovaný sen není snem. O tom, proč mají Romky tak krásné vlasy. 
           str. 74-76 
M – Písemné dělení dvojciferným dělitelem.    str. 7-11 

V pondělí 16. 1. budeme psát čtvrtletní práci (dělení dvojciferným dělitelem – 
jednodušší příklady; zlomky – výpočet části z daného čísla, určení dané části 
metru, kilogramu, hodiny atd.; římské číslice; slovní úlohy – např. 1. díl 50/2, 
2. díl 3/7). 

G – Obsah obdélníku.        str. 13 
Aj –Unit 3 – Is there…? The cowboy.       U str. 28, PS str. 26 

Ve středu minitest na slovní zásobu U str. 26-27. 
Vl – Přemyslovští králové. 
Přv – Kosterní svaly. 
Inf – Test – Word 2 (otevření a uložení dokumentu, vložení tabulky, sloučení 

buněk, změna barvy buňky). 
Děti si mohou do MS Teams poslat svoji fotografii, kterou využijí na 
průkazku, kterou tvoří v hodinách informatiky. Lze ji jednoduše připojit do 
vlastního chatu (pošlete vlastně sobě). 

Pv – Až na další týden! Děti budou potřebovat asi dvoje noviny a mističku na 
lepidlo – budou kašírovat. 

 



Ve středu 11. 1. půjdeme v 8 hodin do knihovny. S sebou možno vzít knížky na 
vrácení + paní knihovnice vybírá poplatek 20,- Kč na další rok. 

Ve čtvrtek 12. 1. se konají od 15:30 hod. společné třídní schůzky. 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 19. školní týden (2. – 6. 1. 2023) 
Čj – Shoda přísudku s několikanásobným podmětem.   str. 57-60 

Ve čtvrtek diktát na shodu přísudku s podmětem. 
Referát ze třetí knihy si děti splní do 20. 1. 2023. 

Čt – Zázraky a divy. Les mezi světy. Krátký odpočinek.   str. 69-73 
M – 2. díl učebnice – Písemné dělení dvojciferným dělitelem.  str. 5-9 

Ve středu malá prověrka na +, -,  x, :. 
G – Jednotky obsahu.        str. 8 
Aj –Unit 3 – In the town – There´s        U str. 26-27, PS str. 24-25 
Vl – Český stát. První Přemyslovci. Svatý Václav. 
Přv – Svaly          str. 45 
Hv – Zlatnická. Sbormistr, dirigent, orchestr, symfonický orchestr. Taktování. 
Inf – Děti si mohou do MS Teams poslat svoji fotografii, kterou využijí na 

průkazku, kterou tvoří v hodinách Informatiky. Lze ji jednoduše připojit 
do vlastního chatu (pošlete vlastně sobě). 

 
Pondělí 2. 1. 2023 – Vánoční prázdniny. 
Úterý 3. 1. 2023 – Nástup do školy. Nezapomeňte věci na Tv. Naše třída bude 
chodit bruslit až v únoru. 
Ve čtvrtek 12. 1. se konají od 15:30 hod. společné třídní schůzky. 



 
Děkuji Vám za spolupráci 
v uplynulém roce a přeji 
vše dobré do roku 2023. 

Lucie Novotná 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 17. školní týden (19. – 23. 12. 2022) 
V pondělí 19. 12. pojedeme na předvánoční výlet do Prahy. Vybíráme 200,- Kč. 
Sraz v 6:35 před školou. Návrat asi v 16:30 hod. Oběd mají děti odhlášený. 

V úterý 20. 12. bude vánoční besídka. Dopoledne půjdeme nadělit dobroty 
zvířátkům ke krmelci. Ve třídě si zazpíváme koledy a rozdáme dárečky. Děti si 
přinesou vlastní hrneček na čaj a mohou si donést cukroví na ochutnání. 
Polovina třídy končí v 11:35 hod., ale děti mohou zůstat a odzdobit se zbytkem 
třídy stromeček. 
Kroužek němčiny bude. Využijete na něm svůj hrneček, tak ho nezapomeňte! 
 
Na prázdniny posílám na vyprání věci na Tv. 
Nemocným dětem nechám k vyzvednutí sešity i případné dárečky v boxu za 

školou. 
21. – 22. 12. 2022 – Ředitelské volno 
23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 – Vánoční prázdniny 
 

Přeji Vám pokojné prožití vánočních svátků. 

Lucie Novotná 
 
 
 
 
 
 
 



Plán na 16. školní týden (12. – 16. 12. 2022) 
Čj – Shoda přísudku s několikanásobným podmětem.   str. 56-59 

V úterý PC – shoda přísudku s podmětem. 
Čt – Vánoční svátky. Já ty Vánoce miluju.     str. 64-68 
M – 2. díl učebnice (zelený)!! Dělení.     str. 3-5 
Aj – Space Explorers 1. Unit 3 – In the town.     U str. 24-26, PS str. 22-24 

V pondělí 12. 12. test Unit 2. 
Vl – Velkomoravská říše. Prosím, noste červenou učebnici. 
Přv – Kostra horní a dolní končetiny.      str. 44 
Hv – Test – Diktát not. Česká hymna, Fidlovačka, František Škroup. Česká mše 

vánoční. Jan Jakub Ryba. Co je to koleda. Zpíváme koledy. 
 
Všichni jste srdečně zváni na vánoční vystoupení, které proběhne v tělocvičně 

školy ve středu 14. 12. od 17 hodin. 

Pokud napadne sníh, půjdeme v pondělí na chvíli ven (děti si vylosovaly 
v adventním kalendáři). 

V pondělí 19. 12. pojedeme na předvánoční výlet do Prahy. Vybíráme 200,- Kč. 
Sraz v 6:35 před školou. Návrat asi v 16:30 hod. 

V úterý 20. 12. bude vánoční besídka. Skupinky na dárečky si děti již domluvily. 
21. – 22. 12. 2022 – Ředitelské volno. 
23. 12. – 2. 1. 2023 – Vánoční prázdniny. 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 15. školní týden (5. – 9. 12. 2022) 
Čj – Shoda přísudku s podmětem.      str. 50-56 

V úterý PC – shoda přísudku s podmětem. 
Čt – Cesta do minulosti.        str. 56-63 

V pátek test na porozumění textu (str.59). 
M – Zlomky. Dokončení 1.dílu učebnice.     str. 52-55 

Ve středu prověrka na římské číslice. 
G – Souřadnice bodů. Tělesa.       str. 51 

V pátek test na výpočet obvodu čtverce a obdélníku. 
Aj –Unit 2, Let´s explore Britain! Space Explorers 1. U str. 22-25, PS str. 20-23 



Vl – Příchod Slovanů. Prosím, noste červenou učebnici. 
Přv – Kostra.         str. 43-44 
Hv – Diktát not – procvičování. Taktování. Voda, voděnka … přesunuto. 

Zkoušení písniček (kdo ještě nebyl): Muzikanti, co děláte. Teče voda, teče. 
Hastrmane, tatrmane. Chytila jsem na pasece motýlka. Petrovický zámek. 

Vv – Výroba vánočních dárečků (děti vědí, co si mají přinést – popř. si u mě 
objednaly). 

 
V pondělí 5. 12. budeme ve třídě zdobit stromeček, za který moc děkujeme rodině 

Anetky Jírové. Děti si mohou přinést vlastní ozdoby, které si před Vánoci 
odnesou domů. 

V pondělí 19. 12. pojedeme na předvánoční výlet do Prahy – Muzeum Karlova 
mostu, plavba lodí. Vstupné bude žákům uhrazeno z projektu Šablony III 
(220,- Kč na žáka). Z tohoto projektu byl nakonec financován i autobus do 
Dvora Králové. Zbylé finance z výletu do ZOO využijeme jako příspěvek na 
dopravu do Prahy. Počítejte s návratem dětí ke škole asi v 17 hod. Přesné 
informace ještě obdržíte. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 14. školní týden (28. 11. – 2. 12. 2022) 
Čj – Shoda přísudku s podmětem.      str. 46-49 

V úterý PC – VS, v pátek diktát – shoda přísudku s podmětem. 
Čt – Deník malého poseroutky.       str. 47-54 

Referát z druhé knihy si děti připraví do konce listopadu = poslední možnost 
při čtení 29. 11. 

M – Římské číslice. Zlomky.       str. 47-50 
G – Souřadnice bodů.        str. 45 
Aj – Unit 2 – Famous paintings. Let´s explore Britain! U str. 21-23, PS str. 19-20 
Vl – České země v pravěku. Prosím, noste červenou učebnici. 
Přv – Lidské tělo – názvy částí (str. 42), 2. 12. test: Člověk a životní podmínky 

(národní parky, základní životní podmínky, složky potravy). 
Hv – Diktát not – procvičování. Taktování. Voda, voděnka … přesunuto. 

Zkoušení písniček (kdo ještě nebyl): Muzikanti, co děláte. Teče voda, teče. 
Hastrmane, tatrmane. Chytila jsem na pasece motýlka. Petrovický zámek. 

 



Termíny třídních schůzek: čtvrtek 1. 12. 

Přesný rozpis najdete ve zprávách v Bakaláři. Dostavte se do naší třídy i 
s dítětem. Těším na vás. 

V týdnu dojde k výměně hodin – čtvrtek – 4. vyuč. hod. angličtina, pátek –  
4. vyuč. hod. přírodověda. 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 13. školní týden (21. – 25. 11. 2022) 
Čj – Nevyjádřený podmět. Přísudek.      str. 40-43 

V úterý 22. 11. test slovesa (vyhledat celý tvar ve větě; určení osoby, čísla, času, 
způsobu; infinitiv). 

Čt – Banyán. Max fotbalistou.       str. 42-45 
Referát z druhé knihy si děti připraví do konce listopadu = poslední možnost 
při čtení 29. 11. 

M – Přímá úměrnost. Římské číslice.      str. 42-47 
G – Kružnice a kruh.        str. 39 
Aj – Unit 2 – At home. Famous paintings.      U str. 20-21, PS str. 18-19 

Ve středu 23. 11. minitest sl. zásoba + gramatika U 16-17. 
Vl – Sámova říše. Prosím, noste červenou učebnici. 
Přv – Člověk a jeho životní podmínky     str. 38-40 
Hv – František Škroup – život. Diktát not – procvičování. Taktování. Voda, 

voděnka. 
Zkoušení písniček: Muzikanti, co děláte. Teče voda, teče. Hastrmane, 
tatrmane. Chytila jsem na pasece motýlka. Petrovický zámek. 

 
Termíny třídních schůzek: středa 23. 11. (máme jinak než ostatní třídy) a 

čtvrtek 1. 12. 
Přesný rozpis najdete ve zprávách v Bakaláři. Dostavte se do naší třídy i 
s dítětem. Těším na vás. 

Srdečně všechny zveme na adventní trhy, které se konají v pátek 25. 11. od 16 
hodin před naší školou. Přijďte si zakoupit krásné výrobky našich žáků. 
Následovat bude kulturní program a rozsvícení stromečku. 

 
 



 
 
 
 
 

Plán na 12. školní týden (14. – 18. 11. 2022) 
Čj – Skladba – základní větné členy.      str. 37-39 
Čt – Má poslední kapitola.       str. 40-41 

Referát z druhé knihy si děti připraví do konce listopadu. Čtenářské dílny 
zatím nemáme. 

M – Písemné násobení a dělení.      str. 41 
V pondělí 14. 11. čtvrtletní práce z M (písemné +, -, x, ÷; převody jednotek 
délky, hmotnosti, času; slovní úlohy – např. 28/2, 36/7, 37/7). 

G – Bude ve středu! Obvody obrazců.     str. 34 
Aj – Unit 2 – At home.      U str. 19, PS str. 16-17 
Vl – Počátky české státnosti. 
Přv – Člověk a příroda (ochrana přírody, národní parky). 
Hv – Státní hymna, Fidlovačka, František Škroup … dokončení. 
Inf – Druhý pokus test Word (otevření a uložení dokumentu, písmo, zarovnání 

textu, odstavce, odrážky). 
 
Přes Bakaláře jsem vám poslala termíny třídních schůzek (23. 11. a 1. 12.). 

Prosím o odpověď do středy 16. 11. Děkuji. 

17. 11. – Státní svátek. 

18. 11. – Ředitelské volno. 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 11. školní týden (7. – 11. 11. 2022) 
Čj – Slovesný způsob. Shoda přísudku s podmětem.   str. 33-38 

V úterý PC, ve čtvrtek diktát (už i shoda přísudku s podmětem). 
Čt – Pohled bratra. Má poslední kapitola.     str. 39-41 

Referát z druhé knihy si děti připraví do konce listopadu. Čtenářské dílny 
zatím nemáme. 



M – Písemné násobení a dělení.      str. 37-40 
G – Obvody obrazců.        str. 34 
Aj – Unit 2 – At home.         U str. 17-18, PS str. 15-16 
Přv – Botanické a zoologické zahrady     str. 32-34 
Hv – Státní hymna, Fidlovačka, František Škroup. Petrovický zámek. 
Inf – Bobřík informatiky – soutěž. Děti si mohou ukázkové úlohy vyzkoušet 

přes odkaz na úvodní straně školních webových stránek (Bobřík 
informatiky – Přejít na test z archivu – kategorie Mini). 

 
V pátek 11. 11. se od 13:15 hod. koná Rej skřítků v tělocvičně školy 

s následným lampionovým průvodem. Letošní téma je Halloween – masky 
vítány. Do začátku akce mohou děti počkat ve třídě. Lampionový průvod 
začíná v 16 hod. Děti se ho mohou zúčastnit pouze v doprovodu rodičů nebo 
jiné dospělé osoby. Vstupenky budou k zakoupení od pondělí. Cena 10,- Kč. 

Hodnocení testu z informatiky mají děti v MS Teams – Chat. V týmu 
Informatika 5. třída naleznete i zadání původního testu, v soukromém chatu 
pak práci dítěte s mým slovním hodnocením (fialový řádek). Zobrazení 
dokumentu se v on-line verzi aplikace Microsoft 365 může poněkud lišit. 
Obsah ale zůstává stejný. Vše je dostupné i v aplikaci MS Teams v mobilním 
telefonu nebo tabletu. 

V týdnu od 14. 11. druhý pokus test Word (otevření a uložení dokumentu, 
písmo, zarovnání textu, odstavce, odrážky). 

V pondělí 14. 11. čtvrtletní práce z M (písemné +, -, x, ÷; převody jednotek 
délky, hmotnosti, času; slovní úlohy – např. 28/2, 36/7, 37/7). 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 10. školní týden (31. 10. – 4. 11. 2022) 
Čj – Slovesný způsob. Shoda přísudku s podmětem – procvičování.    str. 28-33 

V úterý PC. 
Čt – Léčení hubatidy – dokončení. Narozeninová party. Pohled sestry.  str. 33-38 

Referát z druhé knihy si děti připraví do konce listopadu. 
M – Jednotky času. Písemné násobení a dělení.       str. 35-38 
Ve čtvrtek slovní úloha (např. 28/2, 3). Procvičíme. 



G – Trojúhelníky.            str. 29 
V pátek oprava testu – vzájemná poloha přímek v rovině, průsečíky přímek, 
konstrukce trojúhelníku, úhel. 

Aj – Unit 1 – dokončení. Unit 2 – At home (Present continuous).  
                 U str. 16, PS str. 14 

Ve středu test Unit 1. 
Vl – Střední Evropa. 
Přv – Přehled živé přírody a třídění přírodnin       str.23-25 
Hv – Teorie: křížky, béčka, značka repetice, státní hymna. Voda, voděnka. 

 Uč. str. 11-12. 
Budeme psát malý testík – stupnice C-dur, délka not (nota celá, půlová, 
čtvrťová, osminová), počítáme v notové osnově … zápis not dle délky trvání 
taktu. Co je to „RONDO“? 

Inf – Test – Word 1 (otevření a uložení dokumentu, písmo, zarovnání textu, 
odstavce, odrážky). 

 
Do konce října prosím o uhrazení částky 500,- Kč za vybrané kroužky. Děkuji. 

Na 11. 11. plánujeme Rej skřítků. 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 9. školní týden (24. – 28. 10. 2022) 
Pondělí 24. 10. 

Exkurze do ZOO Dvůr Králové. 
Sraz před školou v 7:50 hod., odjezd od školy v 8 hod., návrat na oběd asi ve 
13:30 hod. Další výuka již nebude. S sebou vhodné oblečení, svačinu, pití, 
kartičku pojištěnce, drobné kapesné, rukavice a lžíci na dlabání dýní (+ možno 
příborový nůž). 

Úterý 25. 10. 

Čj – Slovesa – časování.        str. 26-27 
Referát z druhé knihy si děti připraví do konce listopadu. 

M – Procvičování písemného dělení. Slovní úlohy.   str. 33 
Prověrka na písemné násobení víceciferným činitelem (i s nulou). 

Vl – Západní Evropa. 
 



Dochází ke změně rozvrhu!! V čase 10:50 – 13:20 hod. se všechny děti 
zúčastní preventivního programu Semiramis. Kroužek německého jazyka 
tento den nebude. 

Za školou proběhne sběr kaštanů a žaludů. 
 
26. a 27. 10. – Podzimní prázdniny. 

28. 10. – Státní svátek. 

Prosím o zaplacení částky 200,- Kč na školní potřeby do konce října. 

Do konce října také prosím o uhrazení částky 500,- Kč za vybrané kroužky. 
Děkuji. 

Na 11. 11. plánujeme Rej skřítků. 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 8. školní týden (17. – 21. 10. 2022) 
Čj – Význam slov – procvičování. Slovní druhy. Slovesa.  str. 22-25 

V úterý test – významy slov (jednoznačná, s cit. zabarvením, nadřazená, 
protikladná atd.). Čtvrtek PC – VS. 

Čt – Jak daleko je Slunce. Léčení hubatidy.     str. 30-35 
Referát z druhé knihy si děti připraví do konce listopadu. 

M – Písemného násobení a dělení.      str. 31-33 
V pondělí prověrka na písemné násobení jednociferným činitelem + slovní 
úloha. 

G – Trojúhelníky.         str. 29 
V pátek test – vzájemná poloha přímek v rovině, průsečíky přímek, konstrukce 
trojúhelníku, úhel. 

Aj – Unit 1 – Let´s explore Britain! Explorer´s review. U str. 14-15, PS str. 12-13 
Ve středu minitest – He´s tall/ Is he young?/ He´s got../Has he got..? 

Vl – Státy západní Evropy. 
Přv – Polární pás, oceány.       str. 18-22 
Hv – Hastrmane, tatrmane … dokončení. Délka not – práce ve skupinkách. 

Rondo.         str. 6-7 
 
Prosím o zaplacení částky 200,- Kč na školní potřeby do konce října. 



Do konce října také prosím o uhrazení částky 500,- Kč za vybrané kroužky. 
Děkuji. 

V pondělí 24. 10. pojedeme na exkurzi do ZOO Dvůr Králové. Probíhá zde 
„Týden duchů“. Děti si mohou vydlabat dýni a umístit ji po ZOO. S sebou 
vhodné náčiní – lžíce, gumové rukavice. Za autobus a vstup vybíráme 200,- 
Kč. Odjezd od školy v 8 hod., návrat na oběd asi ve 13:30 hod. Další výuka 
již nebude. 

V úterý 25. 10. dojde ke změně rozvrhu!!! V čase 10:50 – 13:20 hod. se 
všechny děti zúčastní preventivního programu Semiramis. Kroužek 
německého jazyka tento den nebude. 

V úterý 25. 10. proběhne za školou sběr kaštanů a žaludů. 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 7. školní týden (10. – 14. 10. 2022) 
Čj – Slova protikladná, souznačná, souřadná, nadřazená, podřazená. str. 19-21 

V úterý pravopisné cvičení na VS, ve čtvrtek diktát. 
Čt – Sluneční soustava. Země baletka. Někdo skáče po Měsíci.  str. 25-29 

V pátek testík na porozumění textu (str. 26-27). 
M – Jednotky hmotnosti. Procvičování písemného násobení a dělení. str. 27-31 

V pondělí velká násobilka (př.: 13.7, 24.3). 
G – Úhlopříčky. Trojúhelníky.       str. 23, 29 
Aj – Unit 1 – The super six. Animal bodies.      U str. 12-13, PS str. 10-11 

V pondělí minitest – zákl. slovní zásoba Unit 1 + She´s/he´s got/hasn´t 
got....Has she/he got…? 

Vl – Fauna a flóra Evropy. 
Přv – Pouště. Subtropický pás.       str. 14-16 
Hv – Hastrmane, tatrmane … dokončení. Délka not – práce ve skupinkách. 

Rondo.         str. 6-7 
 
Prosím o zaplacení částky 200,- Kč na školní potřeby do konce října. 

Do konce října také prosím o uhrazení částky 500,- Kč za vybrané kroužky. 
Děkuji. 

 
 



 
 
 
 
 

Plán na 6. školní týden (3. – 7. 10. 2022) 
Čj – Procvičování – předpony. Význam slov.    str. 16-19 

V úterý pravopisné cvičení na VS. Ve čtvrtek test stavba slova (slova příbuzná, 
kořen, předpona/předložka, psaní předpon roz-, pod-, s-, z-…). 

Čt – Neživá příroda.        str. 21-24 
M –Násobení a dělení.        str. 20-26 

Ve středu prověrka na převody jednotek délky. 
G – Úhlopříčky         str. 22-23 
Aj – Unit 1 – The trapeze artist            U str. 10-11, PS str. 8-9 
Vl – Fauna a flóra Evropy. 
Přv – Pouště. Subtropický pás.       str. 14-16 
Hv – Hastrmane, tatrmane. Délka not. Rondo.     str. 6-7 
 
Ve čtvrtek 6. 10. se konají společné třídní schůzky. Od 15:30 hod. začíná 

plenární schůze rady rodičů v učebně č. 3. Poté se přesuneme do naší třídy. 

V pátek 7. 10. máme od 15 hod. naplánovanou Drakiádu s následným 
opékáním buřtů za školou. Informace jste obdrželi na lístečku. 

Ve středu 5. 10. je první zkouška dramatického kroužku v novém složení. 

V pátek 7. 10. začínají sportovní hry. 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 5. školní týden (26. – 30. 9. 2022) 
Čj – Předpony ob-, v-, s-, z-, vz-.      str. 14-16 

Některé děti si mají dopsat popis své školní tašky. Prosím také o obalení sešitu. 
Kdo nemusel nosit domů, přinese si obal na sešit do školy. 
V úterý pravopisné cvičení na VS. 

Čt – J. A. Komenský, referáty (poslední termín 30.9.)   str. 19 
M – Násobení a dělení. Jednotky délky.     str. 18-20 

Ve čtvrtek prověrka na písemné násobení. 



G – Úhel          str. 14-15 
Aj – Unit 1 – At the circus       U str. 8-9, PS str. 6-7 

V pátek minitest na abecedu a dny v týdnu. 
Vl – Vodstvo Evropy. 
Přv – Savany, Pouště (str. 13-15). 
Pv – Děti budou potřebovat šípky (50 a více). 
 
Ve středu 28. 9. je státní svátek. 
Ve čtvrtek 29. 9. proběhne ukázka práce psovodů (3. – 4. vyuč. hod.). Vstupné 

se nevybírá. 
Za pracovní sešit z Aj prosím o zaplacení částky 261,- Kč do konce září. 
V úterý 20. 9. začal kroužek německého jazyka (13:00 – 13:45). Cena za 

pololetí: 500,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 

Plán na 4. školní týden (19. – 23. 9. 2022) 
Čj – Slova příbuzná, předpony.       str. 9-12 

V úterý pravopisné cvičení na VS, ve čtvrtek diktát. 
Čt – Cestování v čase, Bitva na Bílé hoře     str. 15-18 

Děti si letos opět povedou čtenářský deník. Přečtou alespoň 3 knihy za pololetí. 
Forma zápisu zůstane stejná = velmi stručně, ale vlastními slovy. Pokud mají 
deník z loňského roku, mohou v něm pokračovat. Opět vždy zadám termín, do 
kterého musí mít splněno. První kniha bude zpracována do 30. 9. 
V pátek bude čtenářská dílna. Děti přinesou přečtenou nebo rozečtenou 
prázdninovou knížku. Mohou si splnit i referát. 

M – Procvičování sčítání a odčítání. Násobení a dělení.   str. 12-17 
Ve středu prověrka na písemné +/-. 

G – Geometrické obrazce. Trojúhelníková nerovnost.   str. 10 
Aj – Opakování úvodní lekce. Unit 1 – At the circus.   U str. 8-9, PS str. 6-7 
Přv – Přizpůsobivost rostlin a živočichů, Cesty za potravou (str. 7-9), Tropický 

pás (str. 11-15). 
 
Za pracovní sešit z Aj prosím o zaplacení částky 261,- Kč do konce září. 
Za objednané sešity prosím o uhrazení částky 151,- Kč také do konce měsíce září. 



Pokud bude příznivé počasí, budou chodit děti na tělocvik ven. 
Ve dnech 19. – 21. 9. proběhne sběr starého papíru a drobného elektroodpadu 

(v čase 7:15 – 8:00 bude služba v průjezdu za školou, možno ale přinášet po 
celý den). 

V úterý 20. 9. začíná kroužek německého jazyka (13:00 – 13:45). Cena za 
pololetí: 500,- Kč 

 
 
 
 
 
 
 

Plán na 3. školní týden (12. – 16. 9. 2022) 
V tomto týdnu nebudu přítomna ve škole, hodiny budou suplované. Prosím o 
případné platby za sešity až od 19. 9. Děkuji za pochopení. 
Čj – Procvičování vs. Stavba slova, slova příbuzná, odvozování slov – pracovní 

listy. Celý týden nemusíte nosit učebnici Čj. 
Čt – Tichý nenápadný chlapec, Velký frajer Nate    str. 6-14 

Děti si letos opět povedou čtenářský deník. Přečtou alespoň 3 knihy za pololetí. 
Forma zápisu zůstane stejná = velmi stručně, ale vlastními slovy. Pokud mají 
deník z loňského roku, mohou v něm pokračovat. Opět vždy zadám termín, do 
kterého musí mít splněno. První kniha bude zpracována do 30. 9. 
Čtenářská dílna nebude. Referáty prosím až v týdnu od 19. 9. Děkuji 

M – Procvičování sčítání a odčítání      str. 7-11 
G – Geometrie tento týden nebude. 
Aj – Hello again! The biology class. Numbers 1-100.  U str. 5-7, PS str. 3-5 
Vl – Poledníky, rovnoběžky, časová pásma. 
Přv – Podnebné pásy, počasí a podnebí (5-6). 
Vv – Podzim – děti budou potřebovat černý fix (nemusí být lihový). 
Pv – V pondělí 12. 9. 13 – 14:30 hod. 
 
Další zkouška dramaťáčku ve středu 14. 9. od 13 do 13:45 hod. 
Pokud bude příznivé počasí, budou chodit děti na tělocvik ven. 
Ve dnech 19. – 21. 9. proběhne sběr starého papíru a drobného elektroodpadu 

(v čase 7:15 – 8:00 bude služba v průjezdu za školou, možno ale přinášet po 
celý den). 

Prosím ještě o krabičku papírových kapesníků do třídy. 
 



 
 
 
 
 
 

Plán na 2. školní týden (5. – 9. 9. 2022) 
Od pondělí 5. 9. noste učebnice a sešity podle rozvrhu. 

Čj – Opakování učiva – stavba slova, slovotvorný základ  str. 5-7 
Čt – Prázdniny u babičky, Mirek a spol.     str. 3-5 

Děti si letos opět povedou čtenářský deník. Přečtou alespoň 3 knihy za pololetí.  
Forma zápisu zůstane stejná = velmi stručně, ale vlastními slovy. Pokud mají 
deník z loňského roku, mohou v něm pokračovat. Opět vždy zadám termín, do 
kterého musí mít splněno. První kniha bude zpracována do 30. 9. 
V pátek 9. 9. si uděláme první čtenářskou dílnu. Děti přinesou přečtenou nebo 
rozečtenou prázdninovou knížku. Mohou si splnit i referát. 

M – Opakování učiva        str. 3-5 
G – Geometrické útvary        str. 6 

Geometrii budeme mít vždy v pátek. 
Aj – Come and explore! – opakování učiva; Hello again! U str. 2-5, PS str. 2-3 
Vl – Úvod do učiva vlastivědy v 5. ročníku. 
Přv – Úvod do učiva přírodovědy v 5. ročníku. 
Hv – Opakování písní ze 4. ročníku. 
 
Vzhledem k blížícím se oslavám proběhne zkouška dramaťáčku již tuto středu 

7. 9. od 13 do 13:45 hod. Sejdeme se v naší třídě. 
V pondělí děti dostanou pracovní sešit z Aj. Prosím o zaplacení částky 261,- Kč 

do konce září. 
Za objednané sešity prosím o uhrazení částky 151,- Kč také do konce měsíce září. 
Prosím o obalení nadepsaných sešitů. V letošním roce jsem všechny náhradní 

sešity dala dětem domů – pokud dopisují sešit, musí si včas vzít z domova 
další. 

Pokud bude příznivé počasí, budou chodit děti na tělocvik ven. 
Ve dnech 19. – 21. 9. proběhne sběr starého papíru a drobného elektroodpadu 

(v čase 7:15 – 8:00 bude služba v průjezdu za školou, možno ale přinášet po 
celý den). 

Prosím ještě o krabičku papírových kapesníků do třídy. 
 


