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Měsíční plán V. A únor 2023 

Informace 

• 31. 1.  Vydání výpisu z vysvědčení za 1. pol. šk. roku 2022/2023 
Výuka je ukončena v 11:50 hodin po 4. vyučovací hodině. 

• 3. 2.  pololetní prázdniny 

• 20. – 26. února 2023 Jarní prázdniny 

Akce, 
pomůcky 

• 8. 2. Školní kolo Recitační soutěže 

• 15. 2.  výukový program „Jsem originál“ v prostorách naší školy 

• 17. 2. Beseda se spisovatelem Václavem Dvořákem  v prostorách naší školy 
https://www.vaclav-dvorak.cz/ 

POMŮCKY: Opatři si úhloměr. 
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• Přídavná jména – druhy – dělení a správné psaní 

• Dílna čtení 

• Dílna psaní 
 

• Rovnice 

• Geometrie – rýsujeme tvary, zjišťujeme obvody a obsahy 

• Geometrie – úhel 
 

• Planeta Země – podnebné pásy 
 

• Druhá světová válka 

• Poválečný vývoj 

• Přechod k demokracii 
 

• skupina paní uč. Sedlářové: 

Budeme dále pokračovat ve 4. lekci. Budeme dále rozvíjet slovní zásobu týkající se jídla 
a vaření. Naučíme se zdvořilostní fráze s would. Např: What would you like? Budeme 
vyhledávat informace o Indii, kde je angličtina úředním jazykem. 

• skupina paní uč. Pavelčákové: 
 

V únoru dokončíme 4. lekci zaměřenou na jídlo a napíšeme kontrolní test. Pak 
budeme pokračovat pátou lekcí nazvanou Under the sea .Rozšíříme si slovní zásobu 
o mořské živočichy a naučíme se stupňovat přídavná jména. Přečteme si o 
zajímavých mořských zvířatech a o Havaji.  

https://www.vaclav-dvorak.cz/
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Domácí 
úkoly 

PROJEKT na měsíc únor: 
Referát o živočichovi a rostlině žijící v daném podnebném pásu – práce ve skupinách. 

Přeji Vám příjemnou únorovou pohodu 
Šárka Bartošová 


