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Měsíční plán V. A

Informace

•
•
•
•

říjen 2022

5. 10. 17:00 schůzka výboru SRPDŠ
10. 10. ředitelské volno
26. + 27. 10. 2022 podzimní prázdniny
28. 10. státní svátek

•

Akce,
pomůcky

11. – 12. 10. akce Žákovského parlamentu „Bílá pastelka“, lze zakoupit pastelku za
20,- Kč a v odpoledních hodinách proběhnou doprovodné aktivity
• 21. 10. proběhne v naší škole – třídění odpadů „Tonda obal“
• 1. 11. Harmonizační den – pouze v případě příznivého počasí
Sejdeme se v naší třídě, 1. vyuč. hod. strávíme v naší třídě a potom pojedeme
autobusem MHD do Bedřichova.
Vrátíme se v 13:40 před naši školu. Děti budou moci jít na oběd do školní jídelny.
S sebou: batoh, pláštěnku, jídlo a pití na dopoledne

Učivo:
Čj

• Slovní druhy
• Vzory podstatných jmen – rod střední, ženský
• Dílna čtení
• Dílna psaní
• Písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení
• Rovnice s různými možnostmi zápisu pomocí mat. prostředí
• Slovní úlohy
• Desetinná čísla – zápis, porovnávání, sčítání, odčítání
• Geometrie – mnohoúhelníky, obvod, obsah, osová souměrnost

M

Přv

Vl

Aj

• Vesmír – Slunce, Sluneční soustava
•
•

Habsburkové
Umělecké slohy

• Skupina p. uč. Pavelčákové
V říjnu dokončíme první lekci a napíšeme kontrolní test, Ve druhé lekci - Helping hands
- se probereme na slovní zásobu zaměřenou na pomoc doma, přečteme si další příběh
Joshe, Raviho a Lily, budeme tvořit otázky v přítomném čase prostém a naučíme se
používat slova jako často, někdy, obvykle. Přečteme si také bajku o pavouku Anansi. a
životě na Skotských ostrovech.
Průběžně budeme opět psát testy na probranou látku.
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Domácí
úkoly

• Skupina p. uč. Sedlářové
Budeme opakovat slovní zásobu a otázky s DO z 1. lekce. Začneme 2.lekci, téma je pomoc
doma. Přečteme rozsáhlejší bajku a články o životě dětí na skotských ostrovech.
• Projekt na měsíc říjen – referát o renesanční památce v Čechách.
Děti mohou referát vypracovat jakoukoliv formou (plakát nebo prezentace
s ústním komentářem). Mohou pracovat ve dvojici tak, aby se na práci podílely
stejnou měrou. Od 11. 10 do 21. 10. se tomuto tématu budeme věnovat
v Centrech aktivit při skupinové práci a dětem ještě podrobněji vysvětlím.
Referáty mohou přinášet v tomto období s konečným termínem 24. 10. 2022.
Domácí úkoly budou zadávány každý den.
Přeji příjemné podzimní dny.
Šárka Bartošová
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