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Měsíční plán V. B prosinec 2022 

Informace 

• Nepřítomnost dítěte omlouvejte prosím nejpozději do druhého dne v Edookitu. 

• 3.12. 15.00 – Vystoupení Mravenců a Lesněnek 

                           (před Technickým muzeem) 

• 5.12. Vánoční focení zájemců 

• 14.12. 17.00 – 19.00 Vánoční koncert Mravenců a Lesněnek 

                              (Tělocvična ZŠ Lesní) 

• 21.12. – 22.12. Ředitelské volno 
• 23.12. 2022 - 2.1.2023 – Vánoční prázdniny 
• 3. 1. 2023 – zahájení výuky v novém roce 

Akce, 
pomůcky 

 

• 1.12. 15.00 - 18.00 Adventní trhy v ZŠ Lesní  

• 5.12. Mikulášská – V.B. srdečně přivítá všechny Mikuláše, čertíky i andílky 

• 15.12. Nad Betlémem svítí hvězda 
- Program pro naši třídu v Severočeském muzeu 
- Odchod ze školy během 2. vyučovací hodiny, návrat během 5. 

vyučovací hodiny. S sebou: AJ, Vl; penál, svačinu, pití. 
 

• 2.12., 9.12., 16.12. VÁNOČNÍ PÁTKY 

- Pátky věnujeme tématu Vánočních tradic. 
- 2.12. Adventní trhy na Benešáku – 1. hodinu se vydáme 

procházkou na náměstí Dr. Edvarda Beneše a projdeme si společně 
adventní trhy. S sebou: přírodovědu, penál, pití, svačinu, kapesné 
(pokud si děti budou chtít na trzích něco zakoupit). Jízda na ruském 
kole pouze na vlastní zodpovědnost s písemným souhlasem rodičů. 

- 9.12. Výlet do Kryštofova údolí do Muzea Betlémů – odchod 
během 1. vyučovací hodiny, návrat na oběd okolo 13.30. S sebou: 
tužku, svačinu, pití, kapesné. 

- 16.12. Třídní besídka – Tento pátek necháme učení doma a 
užijeme si Vánoce v kruhu třídním. Vstupné na besídku: perníček, 

cukroví nebo zpěv koledy 😊 
 

 

Učivo: 

Čj 

 

 
 
• Přídavná jména měkká, tvrdá, přivlastňovací a jejich pravopis 
• Dílny čtení 
• Opakování dosud probraného učiva 
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M 

 

 

Přv 

 

 

Vl 

       

 
• Zlomky 
• Řešíme slovní úlohy 
• Práce s daty 
 
 
 
• Sluneční soustava 
• Hvězdy a souhvězdí 
• Měsíc a jeho fáze 
 

 
• Národní obrození 
• Revoluční rok 1848 
• Život v Rakousku-Uhersku 

 

Domácí 
úkoly 

 
- Ve čtvrtek, kdy nemají děti informatiku – přinést knihu do 

čtenářských dílen. 
- Každé pondělí – reportérský deník. 
- Během svátků děti zapíší jeden vánoční a jeden novoroční zápis, 

přinesou 3.1.2022. 
- Hlavní úkol: Užít si Vánoce  

 
Přeji Vám mnoho hezkých chvil v příjemné atmosféře Vánoc, pevné zdraví, hodně 

štěstí a v novém roce jen to dobré. 
Martina Gončarová 


