Plán na 42. školní týden (17. 6. – 21. 6. 2019)
Český jazyk – Skladba. Věta jednoduchá x souvětí. Věta hlavní x vedlejší.
Neohebné slovní druhy.
Matematika – Násobení desetinných čísel.
Geometrie – Pravidelné obrazce.
Angličtina – Závěrečné opakování učiva.
Vlastivěda – Opakování učiva – dějiny.
Přírodověda – Rozmnožovací soustava.
Hudební výchova – Opakování.
Výtvarná výchova – Desky na výkresy
!!Noste, prosím, papírové kapesníčky!!
Čtvrtek 20. 6. – Kontrola učebnic – nutno slepit a dát do pořádku!!

Plán na 41. školní týden (10. 6. – 14. 6. 2019)
Český jazyk – Skladba.
Matematika – Násobení a dělení desetinných čísel.
Geometrie – Obsah složitějších obrazců. Vzájemná poloha kružnic.
Angličtina – 12. lekce – opakování učiva. U + PS str. 60-61.
Vlastivěda – Habsburkové na českém trůnu.
Přírodověda – Nervová soustava.
Hudební výchova – Stupnice G-dur. Předznamenání stupnice – procvičování.
Výtvarná výchova – Desky na výkresy.
Informatika – Test – Opakování hardwaru (pro velký úspěch oprava písemky).
V úterý 25. 6. v 17 hod – rozloučení na terase školy. Buřty zajištěny. S sebou
dobrou náladu, máte-li chuť a čas malé občerstvení. Po skončení nocování
ve škole. Prosím o vyplnění návratky o účasti – musí se obstarat buřty (kdo
buřty nejí, přinese si na opékání své dobroty).
Noste, prosím, papírové kapesníčky!!

Plán na 40. školní týden (3. 6. – 7. 6. 2019)
Český jazyk – Opakování ohebných slovních druhů. V pátek 7. 6. – test.
Nové: Skladba.
Matematika – Opakování – desetinná čísla, zlomky. Ve středu 5. 6. – test.
Geometrie – Šestiúhelník.
Angličtina – 12. lekce – opakování učiva. U + PS str. 58-59.
Vlastivěda – Husitské hnutí, husitské války. Doba pohusitská, Jagellonci.
V pondělí 3. 6. 2019 – test. Nové: Habsburkové na českém trůnu.
Přírodověda – Vylučovací soustava. V úterý 4. 6. 2019 – test.
Nové: Nervová soustava.
Hudební výchova – Stupnice G-dur. Předznamenání stupnice. – přesunuto
(výlet). Zopakovat si slova jedné známé písničky z učebnice – zkoušení.
Výtvarná výchova – Kombinování různých technik.
Ve čtvrtek 6. 6. se konají v 15:30 hod závěrečné třídní schůzky. Sejdeme se
v 5. třídě.
Noste prosím opět papírové kapesníčky!!

Plán na 39. školní týden (27. 5. – 31. 5. 2019)
Český jazyk – Číslovky – dvě, obě, pět, devět. Opakování přídavná jména,
zájmena.
Matematika – Sčítání a odčítání zlomků. Aritmetický průměr.
Geometrie – Osa úhlu.
Angličtina – 12. lekce – opakování učiva. U + PS str. 56-57.
Vlastivěda – Husitské hnutí, husitské války.
Přírodověda – Vylučovací soustava.
Hudební výchova – Stupnice G-dur. Předznamenání stupnice – přesunuto.
Výtvarná výchova – Kombinování různých technik.
Informatika – Test – Opakování hardwaru.
Noste prosím opět papírové kapesníčky!!

Výlet 4. a 5. třídy do Vrchlabí
Sraz: v pátek 31. 5. před školou v 7:45 hod., odjezd
z vlakového nádraží v 8:35 hod.
Program: návštěva dětského domova
výstup na Žalý (tam se přiblížíme autobusem,
zpět do Vrchlabí pěšky)
okolo 14 hod. prohlídka města a rozchod
opékání buřtů na zahradě DD
S sebou: batůžek, jídlo a pití na celý den, buřty na opékání, kapesné, vhodné
oblečení a boty!, kartička pojištěnce
Návrat: v 17:16 hod. na vlakové nádraží ve Staré Pace

Plán na 38. školní týden (20. 5. – 24. 5. 2019)
Český jazyk – Zájmena – opakování. Číslovky – str. 118-120, druhy číslovek.
Čtení – Str. 125-132 – J. K. Tyl.
Matematika – Sčítání a odčítání zlomků – str. 13-17.
Geometrie – Opakování – Test – středa 22. 5. Osa úhlu.
Angličtina – 11. lekce – dokončení lekce, komiks 11. část. Test – středa 22. 5.
U + PS str. 55.
Vlastivěda – Husitské hnutí, husitské války.
Přírodověda – Trávicí soustava – Test – úterý 21. 5.
Hudební výchova – Stupnice G-dur. Předznamenání stupnice. Hymna.
Fidlovačka – J. K. Tyl.
Výtvarná výchova – Jarní krajina.
V pátek 24. 5. – divadlo v MKS v Nové Pace – Don Quichot – vybíráme
50,- Kč.
Školní výlet je předběžně naplánován na 31. 5. – Vrchlabí – návštěva dětského
domova, výstup na Žalý.
Noste prosím opět papírové kapesníčky!!

Plán na 37. školní týden (13. 5. – 17. 5. 2019)
Český jazyk – Zájmena. Skloňování zájmen já, ty, my, vy, se, s sebou x sebou.
Sloh – Líčení – dokončení.
Matematika – Desetinná čísla – opakování. Přinést 3. díl matematiky!!
Geometrie – Osa.
Angličtina – 11. lekce – Past simple – was/were/had. U + PS str. 54.
Vlastivěda – Husitské hnutí, husitské války.
Přírodověda – Trávicí soustava – dokončení.
Noste prosím opět papírové kapesníčky!!

Plán na 36. školní týden (6. 5. – 10. 5. 2019)
Děti, které nejedou do Německa, budou celý týden ve 4. třídě – rozvrh hodin
dostaly – viz týdenní plán 4. ročníku. Do školy nosit 1 sešit na vše.
V úterý 7. 5. 2019 – Tělovýchovná akademie v Nové Pace – vybíráme 10,- Kč.

Plán na 35. školní týden (29. 4. – 3. 5. 2019)
Český jazyk – Zájmena. Skloňování zájmen já, ty, my, vy, se.
Sloh – Líčení.
Čtení – Komnata nad kaplí – čítanka str. 99-103 – přesunuto.
Matematika – Desetinná čísla. Přinést 3. díl matematiky!!
Geometrie – Krychle, kvádr – přesunuto – Pondělí, úterý – II. díl.
Angličtina – 11. lekce – Past simple – was/were/had. U + PS str. 54.
Vlastivěda – Život za Lucemburků, gotika. V pátek 3. 5. – Test Lucemburkové
a gotika. Nové: Husitské hnutí, husitské války.
Přírodověda – Trávicí soustava.

Individuální třídní schůzky (s dětmi) – úterý 30. 4. 2019.
Noste prosím opět papírové kapesníčky!!
Všichni, kteří zůstanou v týdnu od 6. – 10. 5. 2019 ve škole, budou přesunuti
do 4. třídy. Rozvrh hodin 4. třídy děti dostanou během příštího týdne.

Plán na 34. školní týden (22. 4. – 26. 4. 2019)
Český jazyk – Zájmena. Druhy zájmen – zkoušení čtvrtek 25. 4.
Sloh – Vypravování.
Čtení – Komnata nad kaplí – čítanka str. 99-103 – přesunuto.
Matematika – Desetinná čísla. Přinést 3. díl matematiky.
Geometrie – Krychle, kvádr.
Angličtina – 11. lekce – Past simple – was/were. U + PS str. 53.
Vlastivěda – Lucemburkové – Karel IV. dokončení, Václav IV., gotika.
Přírodověda – Dýchací soustava – Test – pátek 26. 4. Nové: Trávicí soustava.
22. 4. – Velikonoční pondělí – ve škole se opět sejdeme v úterý 23. 4. – výlet do
ZOO! Odpoledne třídní schůzky – němčináři.
Den Země v ZOO ve Dvoře Králové
Sraz: v úterý 23. 4. před školou v 7:45 hod., odjezd
autobusem od školy v 8:00 hod.
S sebou: batůžek, svačina, pití, psací potřeby, vhodné
oblečení, kapesné, kartička pojištěnce.
Návrat: v 13:00 hod. ke škole, poté oběd a družina.

Středa 24. 4. – program o N. Wintonovi v Nové Pace – 20,- Kč – bude
uhrazeno z třídního fondu.
Pátek 26. 4. fotografování tříd – během dopoledne pouze společná fotografie
třídy. Pokud se budou chtít děti fotografovat samy či ve skupinkách budou
mít možnost odpoledne (zařídíme společně). Zapište do notýsku, zda se bude
dítě fotit také samo + maximálně 1 skupinku.
Pátek 26. 4. návštěva knihovny – zapsaná knížka ve čtenářském deníku,
průkazka, knížka.

Třídní schůzky
Máme naplánované individuální třídní schůzky 23. 4. a 30. 4. Vzhledem
k plánovanému zájezdu do Německa rozdělíme schůzky takto:
23. 4. – rodiče a děti, které pojedou do Německa – sejdeme se společně
v 5. třídě v 15:30 hod. Není tedy nutno se zapisovat do harmonogramu
(máme přesně daný čas i termín).
Program: 1. důležité informace k zájezdu
2. individuální hodnocení chování a prospěchu dle zájmu
30. 4. – všichni ostatní, kteří do Německa nejedou – vy se, prosím, zapisujte
do časového harmonogramu. Budete mít klasické individuální schůzky –
rodič a dítě.

Plán na 33. školní týden (15. 4. – 19. 4. 2019)
Český jazyk – Zájmena, druhy zájmen.
Čtení – Komnata nad kaplí – čítanka str. 99-103.
Matematika – Desetinná čísla – opakování – úterý 16. 4. 2019.
Geometrie – Síť krychle a kvádru.
Angličtina – 11. lekce – Then and now (past simple). U + PS str. 52.
Vlastivěda – Lucemburkové – Karel IV., Václav IV., gotika.
Přírodověda – Dýchací soustava.
Výtvarná výchova – Velikonoční tvoření.
15. – 17. 4. 2019 – proběhne v průjezdu za školou Sběr starého papíru a
drobného elektroodpadu (7:15 – 8:00).
18. a 19. 4. 2019 – Velikonoční prázdniny – ve škole se opět sejdeme v úterý
23. 4. – výlet do ZOO! Odpoledne třídní schůzky – němčináři.
Úterý 23. 4. – Den Země – pojedeme do ZOO – vybíráme 160,- Kč.
Středa 24. 4. 2019 – program o N. Wintonovi v Nové Pace – 20,- Kč – bude
uhrazeno z třídního fondu.
Třídní schůzky
Máme naplánované individuální třídní schůzky 23. 4. a 30. 4. Vzhledem
k plánovanému zájezdu do Německa rozdělíme schůzky takto:

23. 4. – rodiče a děti, které pojedou do Německa – sejdeme se společně
v 5. třídě v 15:30 hod. Není tedy nutno se zapisovat do harmonogramu
(máme přesně daný čas i termín).
Program: 1. důležité informace k zájezdu
2. individuální hodnocení chování a prospěchu dle zájmu
30. 4. – všichni ostatní, kteří do Německa nejedou – vy se, prosím, zapisujte
do časového harmonogramu. Budete mít klasické individuální schůzky –
rodič a dítě.

Plán na 32. školní týden (8. 4. – 12. 4. 2019)
Český jazyk – Přídavná jména – procvičování. Stupňování přídavných jmen –
učebnice str. 104-106. Test – učivo o přídavných jménech – čtvrtek 11. 4.
Čtení – Rusalka. Antonín Dvořák – čítanka str. 109-113 – přesunuto.
Matematika – Desetinná čísla. Odčítání a zaokrouhlování desetinných čísel.
Geometrie – Vlastnosti trojúhelníku – přesunuto.
Angličtina – 10. lekce – dokončení lekce, komiks 10. část. Test 12. 4.
U + PS str. 51.
Vlastivěda – Přemyslovci – králové. Test – pondělí 8. 4.
Přírodověda – Oběhová soustava – Test – úterý 9. 4. Nové: Dýchací soustava.
Výtvarná výchova – Velikonoční tvoření.
Úterý 23. 4. – Den Země – pojedeme do ZOO – vybíráme 160,- Kč.
Třídní schůzky
Máme naplánované individuální třídní schůzky 23. 4. a 30. 4. Vzhledem
k plánovanému zájezdu do Německa rozdělíme schůzky takto:
23. 4. – rodiče a děti, které pojedou do Německa – sejdeme se společně
v 5. třídě v 15:30 hod. Není tedy nutno, abyste se zapisovali do
harmonogramu (máme přesně daný čas i termín).
Program: 1. důležité informace k zájezdu
2. individuální hodnocení chování a prospěchu dle zájmu
30. 4. – všichni ostatní, kteří do Německa nejedou – vy se, prosím, zapisujte
do časového harmonogramu. Budete mít klasické individuální schůzky –
rodič a dítě.

Plán na 31. školní týden (1. 4. – 5. 4. 2019)
Český jazyk – Přídavná jména – procvičování. Stupňování přídavných jmen –
učebnice str. 104-106.
Čtení – Rusalka. Antonín Dvořák – čítanka str. 109-113 – přesunuto.
Matematika – Desetinná čísla. Sčítání desetinných čísel.
Geometrie – Vlastnosti trojúhelníku.
Angličtina – 10. lekce – Amazing animals – otázky: Where/ What?
U + PS str. 50.
Vlastivěda – Přemyslovci – králové.
Přírodověda – Oběhová a dýchací soustava.

Plán na 30. školní týden (25. 3. – 29. 3. 2019)
Český jazyk – Přídavná jména přivlastňovací. Stupňování přídavných jmen
učebnice str. 104-106. Procvičování učiva o přídavných jménech.
Čtení – Rusalka. Antonín Dvořák – čítanka str. 109-113.
Matematika – Desetinná čísla. Porovnávání a sčítání desetinných čísel. Úterý
26. 3. – test – počítání s velkými čísly – sčítání, odčítání, násobení, dělení.
Slovní úlohy.
Geometrie – Čtvrtek.
Angličtina – 10. lekce – Amazing animals – does/ doesn´t
U + PS str. 49.
Vlastivěda – Románský sloh. Přemyslovci – králové. Ve čtvrtek 28. 3. – test –
Přemyslovská knížata.
Přírodověda – Oběhová a dýchací soustava.
Vybíráme: 114,- Kč za bruslení + 50,- Kč na anglické představení (27. 3. –
tělocvična školy).
Zájezd do Německa:
Děti dostanou v pondělí závazné potvrzení zájezdu a bližší informace. Od
příštího týdne můžete v kanceláři školy zájezd zaplatit – 4 000,- Kč.

Plán na 29. školní týden (18. 3. – 22. 3. 2019)
Český jazyk – Přídavná jména přivlastňovací.
Čtení – Karel Havlíček Borovský – přesunuto.
Matematika – Desetinná čísla.
Geometrie – Střed a osa úsečky přesunuto.
Angličtina – 10. lekce – Amazing animals, present simple
U + PS str. 48
Vlastivěda – Přemyslovci – život, společnost, vzdělanost
Přírodověda – Oběhová soustava.
Informatika – Teorie – Disketová a CD mechanika (přinést sešit).
V týdnu od 11. do 15. 3. jsou jarní prázdniny. V provozu není družina ani
školní jídelna. Děti do školy nastoupí v pondělí 18. 3.
V rámci přírodovědy proběhne třídní kolo poznávání živočichů. Děti dostaly
domů seznam živočichů, které si mají během jarních prázdnin projít.
Obrázky všech živočichů ze seznamu najdete na webových stránkách ZŠ
Husitská v Nové Pace – https://www.skolahusitska.cz/ke-stazeni –
Poznávání přírodnin – ODKAZ Google disk – Obrázky a hlasy 4-5.

Plán na 27. školní týden (4. 3. – 8. 3. 2019)
Český jazyk – Příd. jména přivlastňovací. Zdvojené souhlásky – nn-. Přípony
-ní, -ný, -ná, -né.
Čtení – Staré pověsti české. Karel Havlíček Borovský.
Matematika – Desetinná čísla.
Geometrie – Střed a osa úsečky.
Angličtina – Review 7. – 9.; 10. lekce – Amazing animals U + PS str. 46-48.
Souhrnný test ze 7. – 9. lekce bude ve středu 6. 3.
Vlastivěda – Přemyslovci.

Přírodověda – Oběhová soustava.
V rámci přírodovědy proběhne třídní kolo poznávání živočichů. Děti dostaly
domů seznam živočichů, které si mají během jarních prázdnin projít.
Obrázky všech živočichů ze seznamu najdete na webových stránkách ZŠ
Husitská v Nové Pace – https://www.skolahusitska.cz/ke-stazeni –
Poznávání přírodnin – ODKAZ Google disk – Obrázky a hlasy 4-5.
Od pondělí platí stálý rozvrh hodin. Bruslení ukončeno. Děti budou mít Tv.

Plán na 26. školní týden (25. 2. – 1. 3. 2019)
Český jazyk – Přídavná jména měkká.
Čtení – Staré pověsti české. Král Lávra – přesunuto.
Matematika – Desetinná čísla. Desetinné zlomky. Str. 32-34.
Geometrie – Další jednotky obsahu převody.
Angličtina – 9. lekce – Dokončení 9. lekce, komiks 9. část
U + PS str. 45
Vlastivěda – Přemyslovci. Křest.
Přírodověda – Kůže – úterý 26. 2. – Test. Oběhová soustava.
Zaregistrujte, prosím, děti na internetu do projektu „ČTENÍ POMÁHÁ“
(adresa www.ctenipomaha.cz – zadejte město Stará Paka, Masarykova ZŠ, 4.
třída + údaje žáka).

Plán na 25. školní týden (18. – 22. 2. 2019)
Český jazyk – Přídavná jména tvrdá – ský, cký, ští, čtí…, procvičování.
Čtení – Staré pověsti české. Král Lávra.
Matematika – Počítání s velkými čísly. Desetinná čísla. Desetinné zlomky.
Str. 32-34.
Geometrie – Další jednotky obsahu.

Angličtina – 9. lekce – Present simple – A letter
U + PS str. 44
Vlastivěda – Přemyslovci.
Přírodověda – Kůže – dokončení +Test. Oběhová soustava.
Vybíráme 200,- Kč na Vv potřeby a 500,- Kč na kroužky, které děti navštěvují
– vše na 2. pololetí.
Čtvrtek 21. 2. – program – Kyberšikana.
Pátek 22. 2. – Karneval – téma vesmír + Knihovna – s sebou čtenářský deník a
průkazku.

Plán na 24. školní týden (11. – 15. 2. 2019)
Český jazyk – Přídavná jména tvrdá – str. 94-95.
Čtení – Staré pověsti české.
Matematika – Počítání s velkými čísly.
Geometrie – Převádění jednotek obsahu.
Angličtina – 9. lekce – Present simple – tvorba otázky a krátké odpovědi –
U + PS str. 43.
Vlastivěda – Staré pověsti české. Začátek českého státu.
Přírodověda – Svaly – test – úterý 12. 2. Nové: Kůže.
Ještě někteří stále nedonesli kapesníčky!!!!!
Vybíráme 200,- Kč na Vv potřeby a 500,- Kč na kroužky, které děti navštěvují
– vše na 2. pololetí.
V pondělí 11. 2. – hudební pořad – Cimbálová muzika – vybíráme 50,- Kč.
Pátek 22. 2. – Karneval.

Plán na 23. školní týden (4. 2. – 8. 2. 2019)
Český jazyk – Přídavná jména str. 90-94.

Čtení – Staré pověsti české.
Matematika – Dělení dvojciferným dělitelem. Jednotky obsahu. Průměrná
rychlost.
Geometrie – Obsah čtverce a obdélníku.
Angličtina – 9. lekce – My free time. U + PS str. 42.
Vlastivěda – Velká Morava. Konstantin a Metoděj. Pověsti. Začátek českého
státu.
Přírodověda – Svaly.
Ještě někteří stále nedonesli kapesníčky!!!!!
Do ŽK – stvrďte svým podpisem, že jste vysvědčení viděli (až v pondělí, některé
děti neměli ve čtvrtek ŽK).
Vybíráme 200,- Kč na Vv potřeby a 500,- Kč na kroužky, které děti navštěvují
– vše na 2. pololetí.
Změna rozvrhu po dobu našeho bruslení:
Po
Út
St
Čt
Pá

Inf (spojená) Aj Čj
beze změny
Čj M bruslení Pv
Čj M Vl Čt Aj
beze změny
M

Vl

Plán na 22. školní týden (28. 1. – 1. 2. 2019)
Český jazyk – Přídavná jména str. 89-91.
Čtení – Čtení – Konstantin a Metoděj, Sámova říše.
Matematika – Dělení dvojciferným dělitelem, zaokrouhlování.
Angličtina – 8. lekce – Dokončení, komiks – Test z 8. lekce 30.1. U + PS str. 41
Vlastivěda – Velká Morava. Konstantin a Metoděj.
Přírodověda – Test – kostra, kosti. Nové: Svaly.
ČTVRTEK 31. 1. 2019
1. sportovní den na sněhu – bobování, lyžování v Nové Pace – viz lístečky.

2. rozdávání výpisu vysvědčení – do ŽK stvrdíte svým podpisem, že jste
vysvědčení viděli – přinést desky, konec vyučování – 12:30 hod.
PÁTEK 1. 2. 2019 – pololetní prázdniny (v provozu nebude družina ani školní
jídelna).
Ještě někteří stále nedonesli kapesníčky!!!!!
Vybíráme 200,- Kč na Vv potřeby + 500,- Kč na kroužky, které děti navštěvují
– vše na 2. pololetí.

Plán na 21. školní týden (21. 1. – 25. 1. 2019)
Český jazyk – Podstatná jména – procvičování. Ve středu 23. 1. Test –
opakování znalostí.
Čtení – K. H. Borovský – Král Lávra. Čtení – Konstantin a Metoděj, Sámova
říše. Přinést na úterý 22. 1. čtenářský deník – 1 přečtená kniha (bez knihovny).
Matematika – Dělení dvojciferným dělitelem, zaokrouhlování. Odhad.
Angličtina – 8. lekce – TV Guide – U + PS str. 39-40.
Vlastivěda – Přesunuto: kupec Sámo. Velká Morava. Konstantin a Metoděj.
Slované.
Přírodověda – Kostra – dokončení. Nové: Orgánové soustavy.
Hudební výchova – W. A. Mozart.
Ještě někteří stále nedonesli kapesníčky!!!!!
V průběhu února budeme chodit v rámci Tv každou středu bruslit – stejně
jako v předešlých letech je povinná helma, silné rukavice.
Termíny: 6. 2., 13. 2., 20. 2. a 27. 2.

Plán na 20. školní týden (14. 1. – 18. 1. 2019)
Český jazyk – Podstatná jména – rod ženský – procvičování. Rod střední.

Čtení – Test – čtvrtek 17. 1. – literatura – autoři dobrodružné literatury –
K. May, J. Verne, J. Foglar.
Nové: K. H. Borovský – Král Lávra.
Matematika – Dělení dvojciferným dělitelem zaokrouhlování. Odhad.
Geometrie – V pondělí a v úterý budeme mít geometrii – příprava na test. Test
– středa 16. 1. – Čtverec a obdélník – využití jejich vlastností při rýsování,
úhlopříčky a jejich vlastnosti, výpočet obvodu a obsahu. Jednotky a převody
jednotek – délka, obsah. Kruh, kružnice. Trojúhelník – rýsování, vlastnost,
obvod.
Angličtina – 8. lekce – TV programmes – U + PS str. 39.
Vlastivěda – Test – pondělí 14. 1. – archeologie a její význam, rozdělení
pravěku, vývoj člověka, rozdělení dle dovedností, rozdělení dob dle
materiálu, který se používal, funkce muže a ženy, uspořádání, Keltové,
Germáni, Slované, stěhování národů.
Nové: Kupec Sámo. Velká Morava.
Přírodověda – Kosti – Test – úterý 12. 1.
Nové: Kostra – dokončení.
Hudební výchova – Dokončení přípravy na test v úterý při odpoledním
vyučování. Test – pátek 18. 1. – oktáva, akord, křížky, béčka, tónika,
dominanta, stupnice C-dur, noty, pojmy uč. str. 67 nebo viz pracovní list. P. I.
Čajkovskij, J. S. Bach, J. J. Ryba. Pojmy: balet, opera, rondo.
Ve čtvrtek 17. 1. od 15:30 hod se konají třídní schůzky.
V průběhu února budeme chodit v rámci Tv každou středu bruslit – stejně
jako v předešlých letech je povinná helma, silné rukavice.
Termíny: 6. 2., 13. 2., 20. 2. a 27. 2.

Plán na 19. školní týden (7. 1. – 11. 1. 2019)
Český jazyk – Podstatná jména – rod mužský – předseda, soudce. Rod ženský.
Čtení – Karel May – Zápas o život.
Matematika – Římské číslice, str. 46-47. Dělení přirozených čísel, pamětné
dělení se zbytkem – uč. II. díl – str. 3-5. Přinést II. díl učebnice matematiky.
Geometrie – Obvody a obsahy obrazců. Opakování. Přinést ještě I. díl.

Angličtina – 7. lekce – dokončení, test 9. 1.; 8. lekce – What´s on TV?
U + PS str. 38.
Vlastivěda – Historie – kupec Sámo – přesunuto – nosit učebnici Obrazy ze
starších českých dějin.
Přírodověda – Kostra – Orgánové soustavy – přesunuto.
Hudební výchova – Italsko-český slovníček hudebních pojmů. Čtyři koně jdou.
Vyúčtování vánoční exkurze:
Vybráno…………………… 250,- Kč
Vlak………………………… 99,- Kč
Muzeum – vstupné ………. 130,- Kč
Zůstatek…………………… 21,- Kč – ponecháno ve třídním fondu
Volno:
24. 12. – 2. 1. – vánoční prázdniny
3. – 4. 1. 2019 – ředitelské volno
Ve škole se opět sejdeme 7. 1. 2019
Příjemné prožití vánočních svátků, spoustu rodinné pohody
a v novém roce 2019 hodně zdraví, štěstí a úspěchů
přeje Z. Oborníková

Plán na 16. školní týden (17. 12. – 21. 12. 2018)
Český jazyk – Podstatná jména – rod mužský – předseda, soudce.
Čtení – Zimní čtení.
Matematika – Římské číslice. Str. 46-47. V pondělí 17. 12. – Test.
Angličtina – 7. lekce – dokončení, komiks 7. část; Christmas U + PS str. 37
Vlastivěda – Historie – kupec Sámo.
Přírodověda – Kostra – Orgánové soustavy.
Hudební výchova – Vánoce. Koledy.
V úterý 18. 12. 2018 – VÝLET DO PRAHY – sraz v 7:00 hod. před školou!!
Stále vybíráme 250,- Kč. Návrat cca 18:30 hod.

Noste prosím papírové kapesníčky.
V pátek 21. 12. – vystoupení žáků naší školy a třídní besídka. Děti si nadělují
drobné dárečky dle rozlosování. V případě nemoci se pokuste o doručení do
školy. Děti si také mohou přinést cukroví na ochutnání, čaj a hrneček –
jako vždy! Na oběd půjdeme v průběhu 5. vyučovací hodiny.
24. 12. – 2. 1. – vánoční prázdniny
3. – 4. 1. 2019 – ředitelské volno
Ve škole se opět sejdeme 7. 1. 2019

Plán na 15. školní týden (10. 12. – 14. 12. 2018)
Český jazyk – Podstatná jména – rod mužský – opakování.
Čtení – Zimní čtení.
Matematika – Zlomky, str. 50-54.
Geometrie – Trojúhelníky
Angličtina – 7. lekce – čas, dny v týdnu, předměty, předložky on, at U + PS
str. 36
Vlastivěda – Historie – dávní Slované
Přírodověda – Kostra – Orgánové soustavy.
Hudební výchova – Vánoce. Koledy.
V úterý 18. 12. 2018 – VÝLET DO PRAHY – návštěva muzea Karlova mostu –
výstava betlémů, plavba lodí – „Pražské Benátky“. Procházka vánoční
Prahou.
Vybíráme 250,- Kč. Návrat cca 18.30h. Bližší info – viz rozdaný papír. Prosím
o vyplnění návratky.
V úterý 11. 12. konec odpoledního vyučování 13:30 hod.
Ve čtvrtek 13. 12. mají obě skupiny spojenou informatiku – konec vyučování
12:30h!
Končí změna rozvrhu, která byla po dobu plavání 2. a 3. třídy!
Středa opět: Čj, M, Aj, Tv, Pv!!

Plán na 14. školní týden (3. 12. – 7. 12. 2018)
Český jazyk – Přísudek – procvičování, opakování učiva o slovesech.
Čtení – Zimní čtení.
Matematika – Zlomky, str. 48-53.
Geometrie – Kružnice, kruh – str. 39.
Angličtina – 7. lekce – Space school – dny v týdnu, školní předměty
U + PS str. 35.
Vlastivěda – Historie – Úvod, dávní Slované.
Přírodověda – DÚ – Připravit zdravý jídelníček (1. den). Části těla – kostra.
Hudební výchova – Vánoce. Koledy.
V úterý 18. 12. 2018 – předvánoční výlet do Prahy – návštěva muzea Karlova
mostu, výstava betlémů, plavba lodí – „Pražské Benátky“, procházka
vánoční Prahou.
Vybíráme 250,- Kč. Návrat cca 18:30 hod. Bližší info později.

Plán na 13. školní týden (26. – 30. 11. 2018)
Český jazyk – Věty s nevyjádřeným podmětem. Přísudek. Shoda podmětu
s přísudkem – uč. str. 55-58. Opakování učiva o slovesech.
Čtení – Zimní čtení. H. Ch. Andersen – přesunuto.
Sloh – popis.
Matematika – Procvičování. Přímá úměrnost. Jednotky objemu. Opakování
jednotek. Uč. str. 37-43.
Geometrie – Trojúhelníky.
Angličtina – 7. lekce – Space school – určování času; 28. 11. test 4. – 6. lekce
U + PS str. 34.
Vlastivěda – Slovensko. 29. 11. – test – Slovensko, Polsko.

Přírodověda – Člověk – potrava, zdravá výživa. Části těla.
Hudební výchova – Hudební pojmy.
Individuální třídní schůzky (s dětmi) – úterý 27. 11. 2018.

Plán na 12. školní týden (19. – 23. 11. 2018)
Český jazyk – Skladba – základní větné členy, podmět holý, rozvitý,
několikanásobný, věty s nevyjádřeným podmětem. Shoda podmětu
s přísudkem – uč. str. 55-58.
Čtení – Zimní čtení. H. Ch. Andersen.
Sloh – Líčení zážitků
Matematika – Procvičování. Přímá úměrnost. Uč. str. 37-43.
Geometrie – Trojúhelníky.
Angličtina – Review B – opakování 4. - 6. lekce; 19. 11. test 6. lekce! U + PS
str. 32-33.
Vlastivěda – Slovensko.
19. 1. – Test – Německo, Rakousko.
22. 11. – Test – Slovensko, Polsko.
Přírodověda – Člověk.
Hudební výchova – U panského dvora. Akord, tónina, tónika, dominanta.
Legato.
Individuální třídní schůzky (s dětmi) – úterý 20. 11. 2018.

Plán na 11. školní týden (12. – 16. 11. 2018)
Český jazyk – Skladba – základní větné členy, podmět holý, rozvitý,
několikanásobný, věty s nevyjádřeným podmětem – uč. str. 37-40.

Čtení + Sloh – Bedřich Smetana- zajímavosti, život,(reportáž). DÚ – Prodaná
nevěsta – přečíst v čítance + převyprávět do sešitu LV (na úterý 13. 11. 2018).
Matematika – Jednotky času. Procvičování – uč. str. 35-38.
Geometrie – Úhlopříčky ve čtverci a obdélníku – přesunuto.
Angličtina – 6. lekce –Weather, Picture poems
U + PS str. 30-31
Vlastivěda – Polsko.
Přírodověda – Test – učivo o všech podnebných pásech – pátek 16. 11.
Nové – Člověk.
Hudební výchova – Bedřich Smetana – Prodaná nevěsta.
Informatika – Teorie – přídavné karty (sešit).
V pátek 16. 11. 2018 se koná od 13:15 h tradiční „Rej skřítků„ – v tělocvičně
školy. Předpokládaný konec cca v 16 hodin. Po ukončení akce v tělocvičně
bude následovat lampiónový průvod. Děti se mohou zúčastnit pouze
v doprovodu rodičů.
Zapisujte se, prosím do rozpisu individuálních třídních schůzek – úterý 20. a
27. 11. 2018. Dopoledne u třídní učitelky, odpoledne ve družině. Termíny,
které by vám vyhovovaly, můžete zapsat i do notýsku. (je lepší navrhnout
jich více – potom jistě nějaký vybereme).

Plán na 10. školní týden (5. – 9. 11. 2018)
Český jazyk – Slovesa – shrnutí a opakování učiva, str. 34-35. Pravopis sloves.
Skladba – základní větné členy. Test – předpony s-, z-, vz-, stavba slova,
zdvojené souhlásky – dd-, -zz-, -jj-, je x ě, slova protikladná, souznačná,
nadřazená, podřazená, slovní druhy – pondělí 5. 11.
Čtení – Bedřich Smetana. Prodaná nevěsta. Na pátek 9. 11. přinést průkazku do
knihovny, čtenářský deník, popřípadě knížku – od 8:00 návštěva knihovny.
Matematika – Písemné násobení trojciferným činitelem. Str. 30-31. Test –
opakování učiva – čtvrtek 8. 11.
Geometrie – Úhlopříčky ve čtverci a obdélníku.
Angličtina – 6. lekce – Weather, popis počasí
U + PS str. 28-29.
Vlastivěda – Německo – shrnutí. Rakousko.
Přírodověda – Test – učivo o podnebných pásech – tropický, subtropický,
mírný – úterý 6.11.

Hudební výchova – Bedřich Smetana – Prodaná nevěsta.
Stále vybíráme:
500,- Kč na jednotlivé kroužky
200,- Kč na Vv potřeby – 1. pololetí
100,- Kč do fondu školy

Plán na 9. školní týden (29. 10. – 2. 11. 2018)
Český jazyk – Druhy slov. Slovesa. Slovesný způsob – oznamovací,
rozkazovací, podmiňovací, str. 28-33. Pravopis sloves.
Čtení – Básničky.
Matematika – Písemné násobení trojciferným činitelem, str. 30-33
Geometrie – Úhlopříčky ve čtverci a obdélníku.
Angličtina – Dokončení 5. lekce, test 2. 11., Halloween, 6. lekce – počasí,
U + PS str. 28.
Vlastivěda – Německo.
Přírodověda – Polární pás.
Hudební výchova – Lidová muzika.
29. a 30. 10. jsou podzimní prázdniny!
Stále vybíráme:
500,- Kč na jednotlivé kroužky
200,- Kč na Vv potřeby – 1. pololetí
100,- Kč do fondu školy

Plán na 8. školní týden (22. – 26. 10. 2018)
Český jazyk – Druhy slov. Slovesa. Str. 25-30. Pravopis sloves.
Čtení – Jaroslav Foglar. Básničky.

Matematika – Jednotky hmotnosti, str. 30-33.
Angličtina – Příprava na vzdělávací pořad Británie s Britem – pracovní listy
Vlastivěda – Státy a hlavní města – Test – J, JV, V Evropa – 22. 10. Evropa –
opakování – hory, vodstvo, nížiny, ostrovy, poloostrovy, moře, oceány, státy
hlavní města – 25. 10. test.
Přírodověda – Polární pás.
Hudební výchova – Lidová muzika.
Pracovní výchova – přinést kulatou krabičku po taveném sýru
Ve čtvrtek 25. 10. – pořad Británie s Britem – stále vybíráme 50,- Kč.
V pátek 26. 10. – Projektový den ke 100. výročí vzniku Československa. Děti
v tento den přijdou školy v tričku dohodnuté barvy – červená, modrá, bílá.
Vytvoříme živou vlajku, trikolóru. Napište, prosím do notýsku, která barva
trička (popřípadě i více než jedna) by byla pro vás nejideálnější. Je potřeba
se rozdělit na 3 zhruba stejně velké skupiny.
Stále vybíráme:
500,- Kč na jednotlivé kroužky
200,- Kč na Vv potřeby – 1. pololetí
100,- Kč do fondu školy

Plán na 7. školní týden (15. – 19. 10. 2018)
Český jazyk – Druhy slov. Slovesa. Str. 22-27. Str. 16-21. Předpony –
procvičování. Zkoušení slov s předponami s-, z-, která si musíme pamatovat –
viz školní sešit.
Čtení – Jaroslav Foglar.
Sloh – Popis pracovního postupu. DÚ – na pátek 19. 10. – popis oblíbené
hračky (do sešitu na sloh).
Geometrie – Čtverec, obdélník a jejich úhlopříčky. Vlastnosti úhlopříček –
přesunuto.
Matematika – Jednotky hmotnosti. str. 25-30.
Angličtina – 5. lekce – Otázky Who/ Where/ What, komiks 5. část.
U + PS str. 26-27.
Vlastivěda – Evropa. Státy a hlavní města – TEST – S, Z, střední Evropa.
Přírodověda – Mírný pás. Polární pás.

Hudební výchova – Tráva neroste. Hudební forma.
Pracovní výchova – přinést kulatou krabičku po taveném sýru – již na úterý
16. 10. !!
Vybíráme:
200,- Kč na Vv potřeby
100,- Kč do fondu školy
500,- Kč na jednotlivé kroužky
600,- Kč na šikovné ručičky
Na vzdělávací program Velká Británie s Britem vybíráme 50,- Kč.
Čtení pomáhá – zaregistrujte se na adrese www.ctenipomaha.cz (zadejte město
Stará Paka, Masarykova ZŠ, 5. třída + údaje žáka).

Plán na 6. školní týden (8. – 12. 10. 2018)
Český jazyk – Význam slova. Str. 16-21. Předpony – procvičování.
Čtení – Čtenářský deník – úterý 8. 10. 2018 – doplněná alespoň 1 přečtená
kniha.
Geometrie – Čtverec, obdélník a jejich úhlopříčky. Vlastnosti úhlopříček.
Matematika – Jednotky délky (do str. 26).
Angličtina – 5. lekce – Otázky Who/ Where/ What.
U + PS str. 26
Vlastivěda – Evropa. Vodstvo.
Přírodověda – Subtropický pás. Mírný pás.
Hudební výchova – Malá, jednočárkovaná a dvoučárkovaná oktáva. Tónika,
dominanta. Na tom bošileckým mostku. Petr Iljič Čajkovskij – život a dílo.
Výtvarná výchova – přinést 2 členité listy (dub, javor).
Informatika – ve čtvrtek 11. 10. budou obě dvě skupiny na informatiku
spojené. Konec vyučování pro všechny je ve 12:30 hod.
Pozor změna rozvrhu!
Středa – Aj M Čj Tv Pv (změna po dobu plavání 2. a 3. ročníku).
Vybíráme: 500,- Kč na jednotlivé kroužky
200,- Kč na výtvarné potřeby – I. pololetí
100,- Kč do fondu školy

Každý pátek 12:45 hod. – doučování.

Plán na 5. školní týden (1. – 5. 10. 2018)
Český jazyk – Předpony s-, z-, vz-. Uč. str. 15-16. Slova mnohoznačná,
jednoznačná. Slova s citovým zabarvením – str. 18-19.
Čtení – Jack London. Jules Verne.
Geometrie – Úhel uč. str. 14-15.
Matematika – Záporná čísla. Násobení a dělení uč. I. díl – str. 16-18.
Angličtina – 5. lekce – přítomný čas průběhový – časování sloves, tvorba
otázky, U + PS str. 25.
Vlastivěda – Evropa. Počasí, podnebí. Vodstvo.
Přírodověda – Tropický pás.
Hudební výchova – P. I. Čajkovskij – život a dílo. Bejvávalo. Avignonský
most.
Ve dnech 1. – 3. 10. 2018 sběrové dny – 7:15 – 8:00 hod. průjezd za školou.
Pozor změna rozvrhu!
Pondělí – M Tv Čj Aj Vl (stálá změna do konce školního roku).
Noste papírové kapesníky!

Plán na 4. školní týden (24. – 28. 9. 2018)
Český jazyk – Předpony ob-, v-, s-, z-, vz-. Uč. str. 14-16.
Čtení – Uč. str. 14-20. Čtení na doma – V poslední chvíli – str. 10-12 (na 25. 9.)
Geometrie – Nebude hodiny.
Matematika – Opakování uč. I. díl – str. 12-18.
Angličtina – 5. lekce – On holiday, přítomný čas průběhový – U + PS str. 24.
Vlastivěda – Evropa. Poloha, nížiny.

Přírodověda – Tropický pás. Test – potravní řetězec, počasí x podnebí,
podnebné pásy, podmínky života na Zemi.
Hudební výchova – Nebude hodiny.
Pátek 28. 9. 2018 – státní svátek.

Plán na 3. školní týden (17. – 21. 9. 2018)
Český jazyk – Předpony – roz-, bez-, vz-, od-, nad-, pod-, před-. Pravopis.
Čtení – Uč. str. 9-13. Na 18. 9. 2018 přečíst článek v čítance „Boj o tajemnou
zahradu“.
Geometrie – Trojúhelník Uč. I. díl – str. 10.
Matematika – Opakování Uč. I. díl – str. 7-11.
Angličtina – Opakování učiva 4. ročníku.
Vlastivěda – Opakování – Test – planeta Země, světadíly, oceány, podnebné
pásy, časová pásma. Nové – Evropa.
Přírodověda – Podnebné pásy. Přizpůsobivost rostlin a živočichů –
Uč. str. 5-10.
Hudební výchova – Opakování. Petr Iljič Čajkovskij – poslech. Rodné údolí
přesunuto.
V pátek 21. 9. 2018 pochod s rodiči.
Vybíráme:
90,- Kč za sešity pro 5. třídu.
50,- Kč na hudební pořad, který se bude konat 20. 9. 2018 v tělocvičně
školy.

Plán na 2. školní týden (10. – 14. 9. 2018)

Český jazyk – Opakování učiva. Stavba slova. Slova příbuzná. Uč. str. 6-10.
Vyjmenovaná slova. Pravopis.
Čtení – Uč. str. 5-9.
Geometrie – Opakování učiva. Uč. I. díl – str. 6.
Matematika – Opakování uč. I. díl – str. 4-8.
Angličtina – Opakování učiva 4. ročníku.
Vlastivěda – Planeta Země. Uč. str. 3-5.
Přírodověda – Úvod do učiva. Život na Zemi. Potravní řetězec. Podnebné
podmínky, podnebné pásy.
Hudební výchova – Opakování. Petr Iljič Čajkovskij – poslech. Rodné údolí.
V pátek 14. 9. 2018 pojedeme na festival Jičín - město pohádky. Odjezd od
školy 8:00 hod.
S sebou: batoh, kartičku pojišťovny, kapesné, vhodné oblečení, obuv, svačinu,
pití. Návrat cca 13:30 hod. Oběd stihneme.
Dramatický kroužek a sboreček – vystoupení v pátek 14. 9. v Jičíně.
Děti z dramatického kroužku se sejdou ke zkoušce na vystoupení v úterý, ve
středu a ve čtvrtek. Dle dohody, čas bude upřesněn. Děkuji.
Vybíráme 90,- Kč za sešity pro 5. třídu.

Plán na 1. školní týden (3. – 7. 9. 2018)
Pondělí – 8:00 – zahájení, pokračujeme v kmenových třídách, předpokládaný
konec 9:30 hod.
Úterý – třídnické práce, podepisování sešitů – konec cca 11:35 hod.
S sebou: taška, penál, kapsička, desky na sešity, svačina, přezůvky, ručník,
sáček na lavici s Vv potřebami – dle soupisu pomůcek z konce minulého
školního roku. Odpolední výuka tento týden odpadá !!!
Od středy 5. 9. 2018 výuka dle rozvrhu hodin !!!
Český jazyk – Opakování učiva.
Čtení – Úvod do učiva
Geometrie – Opakování učiva.

Matematika – Opakování.
Angličtina – Úvod do učiva.
Vlastivěda – Úvod do učiva. Evropa.
Přírodověda – Úvod do učiva. Život na Zemi.
V pátek 14. 9. 2018 pojedeme na festival Jičín - město pohádky. Dramatický
kroužek a sboreček – vystoupení.
Děti z dramatického kroužku se sejdou ke zkoušce na vystoupení v úterý 4. 9.
po obědě. Děkuji.

