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Měsíční plán V.B listopad 2022 

Informace 

• Omlouvání nepřítomnosti dítěte ve výuce v Edookitu, nejpozději do druhého dne. 

• Každý den mají děti možnost si během velké přestávky zasportovat v tělocvičně. 

• Třídní schůzky ve formě triády (konzultace žák – rodič – učitelka). 

• Děkuji za vyplnění dotazníku k Triádám, který bude podkladem osobního setkání. 
Naleznete ho zde: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyJg6GSe3gM3DAroptCCyMSRlCzEmWJSv
ydAYwuOCawRPong/viewform?usp=sf_link 
 
Pro vás vhodný termín si můžete rezervovat na www.zslesni.cz u třídy V.B 
https://www.zslesni.cz/tridy/vb-341/5b-triady-prihlaseni.html 
 
Děti obdrží krátké sebehodnocení, které bude také podkladem osobního setkání. 
 

• 17.11.2022 Státní svátek 

• 18.11.2022 Ředitelské volno 

Akce, 
pomůcky 

 
• 2. 11. Pobyt v přírodě – pouze v případě příznivého počasí. 

Sejdeme se v naší třídě v 8.00. Návrat do školy na oběd, poté odpolední výuka do 13:50. 
S sebou: batoh, pláštěnku, jídlo a pití na dopoledne. 

• Vybavený penál – funkční pera, ořezané tužky a pastelky, tvrdou tužku na rýsování, 
kružítko, lepidlo, nůžky. 

• Čtvrteční čtenářské dílny – děti, které nemají informatiku si každý čtvrtek na 
dvouhodinovku čtení přinesou vlastní, aktuálně čtenou knihu. 
 

Učivo: 

 

 

ČJ 

 

 

 

M 

 

 
      V týdnu od 7. 11. budou zadány čtvrtletní písemné práce z ČJ a M. 

 
 

• Párové souhlásky 

• Skupiny s je/ě; mě/mně 

• Předpony s-, z- 

• Zdvojené souhlásky 

• Druhy přídavných jmen 
 

 

• Prostředí váhy; Rovnice 

• Desetinná čísla 

• Manipulativní geometrie 

• Pamětné násobení a dělení 

• Písemné násobení dvojciferným činitelem 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyJg6GSe3gM3DAroptCCyMSRlCzEmWJSvydAYwuOCawRPong/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyJg6GSe3gM3DAroptCCyMSRlCzEmWJSvydAYwuOCawRPong/viewform?usp=sf_link
https://www.zslesni.cz/tridy/vb-341/5b-triady-prihlaseni.html
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Přv 

 

 

 

Vl 

       

 

Aj 

 

• Vesmír: 

- Hvězdy a souhvězdí 

- Slunce a sluneční soustava 

- Měsíc a jeho fáze 

- Planeta Země – pohyby, gravitace, atmosféra, počasí a podnebí 

 

• Průmyslová revoluce v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 

• Národní probuzení 

• Revoluční rok 1848 

• Život za průmyslové revoluce 
 

• skupina paní uč. Sedlářové: 
- Probereme slovní zásobu pro domácí práce a budeme se učit tvořit otázky a jednoduché 

věty ve 3. osobě jednotného čísla. Např: Does she feed the cat? 
 

• skupina paní uč. Farské: 
- V druhé lekci se budeme věnovat tématu domácích činností. Budeme dále trénovat 

přítomný čas prostý, naučíme se příslovce četnosti. V průběhu si napíšeme testy z 
probírané gramatiky a slovní zásoby. 

Domácí 
úkoly 

 
Každé pondělí – reportérský deník. 
Čtenářský deník za měsíce listopad/prosinec do 16.12.2022. 
Doporučuji podporovat hlasité čtení dětí. 
Úkoly budou zadávány každý den, kromě pátku. 
 
PROJEKT na měsíc listopad: 
Tvorba vesmírného Lapbooku – „Planeta… (vlastní název)“ 

- Děti vytvoří Lapbook o své vlastní vymyšlené planetě 
- Jak bude Lapbook vypadat a co bude jeho součástí si s dětmi vysvětlíme na prvním 

odpoledním vyučování; poté naleznete podrobnosti v Edookitu. 
 

 
Přeji Vám krásný, barevný podzim. 

Martina Gončarová 


