Informace pro rodiče:

1. ročník
-

5. 11. – 9. 11.
JMÉNO ŽÁKA:

-

ČJ
Písmeno U, psaní psacích písmen E, l, m v písance, čtení
z tabulky.

-

AJ

Prosíme podepsat vzkazy a podepisovat úkoly, psát opravy.
Prosím posílejte po dětech papírové kapesníky a trhací utěrky
nebo kapesníky.
Kontrolujeme průběžně penál, obalené sešity a ostatní pomůcky
/nůžky, lepidla/
Informace v týdenní plánech jsou orientační, s přihlédnutím na
možnosti žáků, zda pochopí nebo potřebují více procvičovat dané
učivo.
Dejte prosím dětem teplejší čepice do TV, budeme ještě chodit za
příznivého počasí ven
Webové stránky školy www.zs.pavlinov.cz
Vybíráme za pracovní sešity, celkovou částku pošleme. I. ročník
vše hradí škola. Info ve vzkazech
Připomínáme rodičovskou schůzku 8. 11. od 15 do 17 hodin.
7. 11. konzultační odpoledne od 15 do 17 hodin.

Zařazujeme průběžně do hodin.

M

Doplňování řady čísel do 5. Orientace v číselné řadě.
Sčítání a odčítání do 5. Slovní úlohy.

Děkujeme.

PRV
Moje rodina. Pojmenování jednotlivých členů rodiny.

Zahajujeme sběr papíru a hliníku. Děkujeme.
Vážení rodiče, děkuji za vstřícnost a spolupráci.
Mgr. Eva Požárová,
Mgr. Lišková
zs.pavlinov@centrum.cz
Tel. 777753975

Informace pro rodiče:

3. ročník
-

5. 11. – 9. 11.
JMÉNO ŽÁKA:

-

ČJ

-

Opakování vyjmenovaných slov B, procvičování slov
souznačných, opakování probraného učiva.

-

AJ
Opakování Pirates, pocity a nálady, I´m….He´s , She´s

Prosíme podepsat vzkazy a podepisovat úkoly, psát opravy.
Prosím posílejte po dětech papírové kapesníky a trhací utěrky
nebo kapesníky.
Kontrolujeme průběžně penál, obalené sešity a ostatní pomůcky
/nůžky, lepidla/
Informace v týdenní plánech jsou orientační, s přihlédnutím na
možnosti žáků, zda pochopí nebo potřebují více procvičovat dané
učivo.
Dejte prosím dětem teplejší čepice do TV, budeme ještě chodit za
příznivého počasí ven
Webové stránky školy www.zs.pavlinov.cz
Vybíráme za pracovní sešity, celkovou částku pošleme. I. ročník
vše hradí škola. Info ve vzkazech
Připomínáme rodičovskou schůzku 8. 11. od 15 do 17 hodin.
7. 11. konzultační odpoledne od 15 do 17 hodin.
Děkujeme.

M
Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti.

PRV

Zahajujeme sběr papíru a hliníku. Děkujeme.
Vážení rodiče, děkuji za vstřícnost a spolupráci.

Orientace v krajině. Využití krajiny.
Tel. 777753975

Mgr. Eva Požárová,
Mgr. Lišková
zs.pavlinov@centrum.cz

4. ročník
-

5. 11. – 9. 11.
JMÉNO ŽÁKA:

-

ČJ
Opakování vše o podstatných jménech a slovesech.
Zdvojené souhlásky. Vše o slovech, pádové otázky.

-

AJ
Be healthy. Zdraví a nemoci. Opakování místnosti a věci
v domě.

M

-

Procvičování dělení do 10 000. Sčítání a odčítání do
10 000.

PŘ

Prosíme podepsat vzkazy a podepisovat úkoly, psát opravy.
Prosím posílejte po dětech papírové kapesníky a trhací utěrky
nebo kapesníky.
Kontrolujeme průběžně penál, obalené sešity a ostatní pomůcky
/nůžky, lepidla/
Informace v týdenní plánech jsou orientační, s přihlédnutím na
možnosti žáků, zda pochopí nebo potřebují více procvičovat dané
učivo.
Dejte prosím dětem teplejší čepice do TV, budeme ještě chodit za
příznivého počasí ven
Webové stránky školy www.zs.pavlinov.cz
Vybíráme za pracovní sešity, celkovou částku pošleme. I. ročník
vše hradí škola. Info ve vzkazech
Připomínáme rodičovskou schůzku 8. 11. od 15 do 17 hodin.
7. 11. konzultační odpoledne od 15 do 17 hodin.
Děkujeme.

Zahajujeme sběr papíru a hliníku. Děkujeme.
Vážení rodiče, děkuji za vstřícnost a spolupráci.

Opakování společenstev (polí, vod, lesů).
VL
Život za vlády Přemyslovců.

Mgr. Eva Požárová,
Mgr. Lišková
zs.pavlinov@centrum.cz
Tel. 777753975

5. ročník

Informace pro rodiče:
-

5. 11. – 9. 11.

-

JMÉNO ŽÁKA:

ČJ

Předpony a přípony s-, z-, vz- a předložky s a z. Opakování
probraného učiva. Próza a poezie.

AJ
Where are you from? Friend and family , my family

M + INF
Opakování učiva. Převody jednotek.

PŘ

-

Prosíme podepsat vzkazy a podepisovat úkoly, psát opravy.
Prosím posílejte po dětech papírové kapesníky a trhací utěrky
nebo kapesníky.
Kontrolujeme průběžně penál, obalené sešity a ostatní pomůcky
/nůžky, lepidla/
Informace v týdenní plánech jsou orientační, s přihlédnutím na
možnosti žáků, zda pochopí nebo potřebují více procvičovat dané
učivo.
Dejte prosím dětem teplejší čepice do TV, budeme ještě chodit za
příznivého počasí ven
Webové stránky školy www.zs.pavlinov.cz
Vybíráme za pracovní sešity, celkovou částku pošleme. I. ročník
vše hradí škola. Info ve vzkazech
Připomínáme rodičovskou schůzku 8. 11. od 15 do 17 hodin.
7. 11. konzultační odpoledne od 15 do 17 hodin.

Děkujeme.

Zahajujeme sběr papíru a hliníku. Děkujeme.
Vznik, složení a význam půdy. Opakování.

VL
Opakování probraného učiva. Na cestě k pokroku.

Vážení rodiče, děkuji za vstřícnost a spolupráci.
Mgr. Eva Požárová,
Mgr. Lišková
zs.pavlinov@centrum.cz
Tel. 777753975

