2. ročník

-

19. 3. – 23. 3. 2018

-

JMÉNO ŽÁKA:

ČJ

Probíráme podstatná jména. Opakujeme tvrdé a měkké
souhlásky, psaní velkých písmen u vlastních
podstatných jmen. Skupinové práce na tabuli.
Samostatné řešení úkolů. Čtení s porozuměním. Práce
s textem.

AJ
Průběžně zařazujeme mezi jednotlivé předměty, zvlášť
hodina není.

M

-

-

Informace pro rodiče:
Prosíme podepsat vzkazy a podepisovat úkoly, psát opravy.
Prosím posílejte po dětech papírové kapesníky a trhací utěrky nebo
kapesníky. Mají rýmu, je proto nutné, aby je ve škole měly, aby měli do čeho
smrkat.
Kontrolujeme průběžně penál, obalené sešity a ostatní pomůcky /nůžky,
lepidla/, prosíme, zkontrolujte vše také.
Informace v týdenní plánech jsou orientační, s přihlédnutím na možnosti
žáků, zda pochopí nebo potřebují více procvičovat dané učivo.
Žákům doplňte do žákovských knížek hodnocení za pololetí. Děkujeme.
V úterý 20. 2. 2018 beseda se spisovatelkou p. Fišarovou, bude možnost si
zakoupit nějaké knihy.
Ve středu 21. 3. 2018 plavecký kurz v plaveckém bazénu Třebíč.
Výuka vždy první vyučovací hodinu. Vždy dětem řekneme dopředu, jaký
budou mít předmět.
Začneme vybírat peníze za plavání.
Chválíme žáky za reprezentaci naší školy na Velikonoční výstavě
v Jupiter Clubu.

Děkujeme.

Násobilka čísla dvě, násobení i dělení opakování. Násobky
čísla 3, v pondělí zkoušení z násobků čísla 3. Sčítání a
odčítání do 100.
G – opakování probraného, přímka, body, úsečka.
Každý den DÚ.

PRV
Dny v týdnu a měsíce, rok a příroda kolem nás i jinde.

Sběr papíru a hliníku.
Vážení rodiče, děkuji za vstřícnost a spolupráci.

Mgr. Eva Požárová, tř. uč.
Ing. Iveta Nedomanská
zs.pavlinov@centrum.cz
Tel. 777753975

3. ročník

19. 3. – 23. 3. 2018
JMÉNO ŽÁKA:

ČJ

Slovesa. Opakujeme všechna vyjmenovaná slova po B, L,
M, P, S. Opakování všeho, co jsme se naučili o
podstatných jménech. Čtení s porozuměním. Práce
s textem.

AJ
Oblečení. Čtení a gramatika sloveso „to be“. Nově jídlo.

M

Informace pro rodiče:
Prosíme podepsat vzkazy a podepisovat úkoly, psát opravy.
Prosím posílejte po dětech papírové kapesníky a trhací utěrky nebo
kapesníky. Mají rýmu, je proto nutné, aby je ve škole měly, aby měli do čeho
smrkat.
- Kontrolujeme průběžně penál, obalené sešity a ostatní pomůcky /nůžky,
lepidla/, prosíme, zkontrolujte vše také.
- Informace v týdenní plánech jsou orientační, s přihlédnutím na možnosti
žáků, zda pochopí nebo potřebují více procvičovat dané učivo.
- Žákům doplňte do žákovských knížek hodnocení za pololetí. Děkujeme.
- V úterý 20. 2. 2018beseda se spisovatelkou p. Fišarovou, bude možnost si
zakoupit nějaké knihy.
- Ve středu 21. 3. 2018 plavecký kurz v plaveckém bazénu Třebíč.
Výuka vždy první vyučovací hodinu. Vždy dětem řekneme dopředu, jaký
budou mít předmět.
- Začneme vybírat peníze za plavání.
- Chválíme žáky za reprezentaci naší školy na Velikonoční výstavě
v Jupiter Clubu.
Děkujeme.
-

Dostali jsme 3. díl učebnice, obalit a nosit do školy, teď
ještě oba díly. Písemné sčítání a odčítání – opakování a
doplnění učiva. Opakování všeho co jsme probírali. Gkružnice, rýsování (nutné kružítko), opakování probraného.
Každý den DÚ.

PRV
Příroda kolem nás i jinde, jarní období.

Sběr papíru a hliníku.
Vážení rodiče, děkuji za vstřícnost a spolupráci.
Mgr. Eva Požárová, tř. uč.
Ing. Iveta Nedomanská
zs.pavlinov@centrum.cz
Tel. 777753975

Informace pro rodiče:
Prosíme podepsat vzkazy a podepisovat úkoly, psát opravy.
Prosím posílejte po dětech papírové kapesníky a trhací utěrky nebo
kapesníky. Mají rýmu, je proto nutné, aby je ve škole měly, aby měli do čeho
smrkat.
- Kontrolujeme průběžně penál, obalené sešity a ostatní pomůcky /nůžky,
lepidla/, prosíme, zkontrolujte vše také.
- Informace v týdenní plánech jsou orientační, s přihlédnutím na možnosti
žáků, zda pochopí nebo potřebují více procvičovat dané učivo.
- Žákům doplňte do žákovských knížek hodnocení za pololetí. Děkujeme.
- V úterý 20. 2. 2018beseda se spisovatelkou p. Fišarovou, bude možnost si
zakoupit nějaké knihy.
- Ve středu 21. 3. 2018 plavecký kurz v plaveckém bazénu Třebíč.
Výuka vždy první vyučovací hodinu. Vždy dětem řekneme dopředu, jaký
budou mít předmět.
- Začneme vybírat peníze za plavání.
- Chválíme žáky za reprezentaci naší školy na Velikonoční výstavě
v Jupiter Clubu.
Děkujeme.
-

4. ročník

19. 3. – 23. 3. 2018
JMÉNO ŽÁKA:

ČJ

AJ

M

Opakování probraného vyjmenovaných slov a slovních druhů,
párové souhlásky, slovní druhy. Pádové otázky. Vzory rodu
ženského a středního. Čtení s porozuměním. Práce
s textem.

Lekce 5 - nová slovíčka - místa ve městě (station, church, park,
supermarket, restaurant, toy shop, library, school) + dopravní
prostředky (car, taxi, bus, bike, motor bike, van) + četba nového
článku + práce v pracovním sešitě (poslech, doplňování)

Opakování probraného učiva, písemné sčítání a odčítání,
velká násobilka, slovní úlohy, zaokrouhlování, písemné
násobení a dělení. G- kružnice rýsování, nutné kružítko.

PŘ
Probírání nového učiva. Opakování probraného.

Sběr papíru a hliníku.
Vážení rodiče, děkuji za vstřícnost a spolupráci.

VL
Probírání nového učila. Opakování probraného.

Mgr. Eva Požárová, tř. uč.
Ing. Iveta Nedomanská
zs.pavlinov@centrum.cz
Tel. 777753975

5. ročník
Informace pro rodiče:
Prosíme podepsat vzkazy a podepisovat úkoly, psát opravy.
Prosím posílejte po dětech papírové kapesníky a trhací utěrky nebo
kapesníky. Mají rýmu, je proto nutné, aby je ve škole měly, aby měli do čeho
smrkat.
- Kontrolujeme průběžně penál, obalené sešity a ostatní pomůcky /nůžky,
lepidla/, prosíme, zkontrolujte vše také.
- Informace v týdenní plánech jsou orientační, s přihlédnutím na možnosti
žáků, zda pochopí nebo potřebují více procvičovat dané učivo.
- Žákům doplňte do žákovských knížek hodnocení za pololetí. Děkujeme.
- V úterý 20. 2. 2018beseda se spisovatelkou p. Fišarovou, bude možnost si
zakoupit nějaké knihy.
- Ve středu 21. 3. 2018 plavecký kurz v plaveckém bazénu Třebíč.
Výuka vždy první vyučovací hodinu. Vždy dětem řekneme dopředu, jaký
budou mít předmět.
- Začneme vybírat peníze za plavání.
- Chválíme žáky za reprezentaci naší školy na Velikonoční výstavě
v Jupiter Clubu.
Děkujeme.
-

19. 3. – 23. 3. 2018
JMÉNO ŽÁKA:

ČJ

AJ

M + INF

Zájmena. Opakování probraného učiva 5. ročníku.
Interaktivní tabule, čtení s porozuměním. Práce
s textem.
Volný čas, opakujeme množné číslo a osobní zájmena.
Tvoření otázek a odpovědí, sloveso I have, he
has…..otázky.
Žáci dostali 3. díl učebnice, prosím obalit a nosit ještě oba
díly. Opakování tématu desetinná čísla, opakování
probraného. G – povrch kvádru a krychle. INF – využití
internetu.

PŘ
Člověk – lidské tělo. Kostra.

VL

Sběr papíru a hliníku.
Opakování probraného, obrození měšťanské společnosti.
20. 3. písemné opakování str. 17 - 24

Vážení rodiče, děkuji za vstřícnost a spolupráci.

Mgr. Eva Požárová, tř. uč.
Ing. Iveta Nedomanská
zs.pavlinov@centrum.cz
Tel. 777753975

