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Měsíční plán 5. B červen 2018 

Informace 

 Vážení rodiče, do středy 20. června vybíráme částku 400,- Kč na pomůcky do 6. třídy 
(sešity, papíry, čtvrtky…) Děkuji.  

 7. 6. – kavárna pro rodiče na téma Matematika prof. Hejného – kavárna je určena 
především rodičům žáků 5.A a 5.C, protože pro naši třídu jsme obdobnou kavárnu již 
realizovali. Má-li ale někdo z rodičů naší třídy o účast v kavárně také zájem, přihlaste se 
prosím pomocí elektronického formuláře, který vyvěsíme na stránkách školy v aktualitách.  

 29. 6. – slavnostní rozdání vysvědčení. Končíme v 9:00 hodin.  
 Děti si postupně odnesou všechny své věci ze třídy dle následujícího harmonogramu: 

 25. 6. – věci na TV a vše ze šatních skříněk, poslední hodinu vybíráme klíčky od šaten, 
děti dostanou na začátku roku nové skříňky. Odcházejícím dětem proplácíme zálohu ve 
výši 100,- Kč. V ten samý den budeme vybírat od všech dětí učebnice.  

 26. 6. – plastové boxy 

 27. 6. – žákovská portfolia 

 28. 6. – odcházející děti vrátí vedoucí školní stravovny své čipy a dostanou zpět zálohu 
ve výši 150,- Kč 

Akce, 
pomůcky 

o 26. 6. – 27. 6. – návštěva českých dětí trvale žijících v Chorvatsku v naší třídě – komunikace, 
představení zemí, sportovní utkání 

o Závěrečné testy  
o 11. 6. – M  
o 12. 6. – Čj 
o 13. 6. – Vl (zeměpisná i dějepisná) 
o 14. 6. - Přv 

Učivo:   

 Čj 
 

 

M 

 

 

Př 

       

 

Vl 

 

Aj 

Inf 

 
 Větné členy (podmět, přísudek, přívlastek) – holé, rozvité, několikanásobné 

 Druhy slov 

 Shoda podmětu s přísudkem 
 

 Úvod do počítání s procenty 

 Počítání s desetinnými čísly a zlomky 

 Řešení logických slovních úloh 
 

 Člověk a jeho zdraví 

 Lidské tělo – nervová soustava 

 Člověk a svět techniky 

 Jednoduché stroje, mechaničtí pomocníci 
 

 Zeměpisná – Evropa – státy Evropy, Chorvatsko 

 Dějepisná – 2. světová válka, komunistický převrat, živote v socialismu 
 

 Unit 8 – dokončení + závěrečné opakování a testy.  
 

 Vytvoření jednoduchého dokumentu – textový, tabulkový, prezentační  
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 Sdílení dat (příloha e-mailové zprávy, sdílení přes Google Drive) 

Domácí 
úkoly 

o Děti si všechny důležité termíny přepíší do diářů nebo do kalendářů v mobilních telefonech.  
 

AD 


