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Měsíční plán 5. B říjen 2017 

Informace 

 26. – 27. 10. – podzimní prázdniny 

 28. 10. – státní svátek 

 V říjnu bude zahájena rozsáhlá rekonstrukce naší tělocvičny. Prosím, aby měly děti vhodné 
oblečení na venkovní hodiny – dlouhé nohavice, dlouhé rukávy. V pozdějších týdnech 
upravíme přeházením hodin rozvrh hodin tak, že dvě hodiny TV spojím dětem do čtvrteční 
odpolední výuky (konec výuky zůstane ve 14:00 hodi.) a budeme chodit plavat, lézt na stěnu 
atp. Podrobnější informace přinesou děti ze školy. Děkuji za pochopení.  

Akce, 
pomůcky 

o Některé děti nemají obalené všechny sešity a knihy!!! 
o 10. 10. a 24. 10. – dílna čtení 
o Plynulá vyprávění o naší zemi. Nově přibudou Liberecký kraj a Liberec.  

Učivo:   
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 Stavba slova – předložky s/z, předpony a přípony, zdvojené souhlásky 

 Slovesa – tvary, způsob 

 Druhy slov 

 Slohová cvičení – popis pracovního postupu, rozvoj slovní zásoby 

 Čtení: každý den doma číst i hlasitě s výrazem 
 

 Malá a velká násobilka, počítání zpaměti 

 Převody jednotek času, hmotnosti, délky, obsahu 

 Geometrie:  

 konstrukce trojúhelníku, čtverce a obdélníku + výpočet obvodu a obsahu 

 úhel – ostrý, tupý, pravý 

 prof. Hejný:  

 stavby z krychlí,  

 zlomky,  

 autobus,  

 děda Lesoň,  

 práce s daty 
 

 

 Země ve vesmíru 

 Pozorujeme Měsíc 

 Poznáváme magnetickou a gravitační sílu 

 Podnebné pásy 
 

 Zeměpisná – Česká republika – práce s mapou 

 Evropa – geografie, práce s mapou, základní členění 

 Dějepisná – Habsburkové, Marie Terezie, Josef II.  
 

 Directions, unit 1 vocabulary, Halloween, průběžné testy a opakování, Unit 1 test.(Mach) 

 Unit 1 - dokončení. Adresa, místo kde bydlím a jak se tam dostat, opakování slovní zásoby 
a sloves být, mít, umět,. Průběžné testy a čtení textů. Kontrolní test na konci unitu. . (Pav) 
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Vv 

 

Pč 

 Dokončíme Unit 1 /dopravní prostředky, orientace po městě/, v Unit 2 se budeme učit 

povolání  /čím chci být/. Průběžně testujeme slovíčka. (Gott) 

 Opakování Unit 1, test, Unit 2- People and places-slovní zásoba- povolání, národnosti, 
státy. (Gab) 

 

 Práce se školním e-mailem 

 Malování, úprava textu 

 Sdílení dat 

 Hardware, software 

 1. cvičný a ostrý test 
 

 Malujeme podzim podle Hundertwassera (vodovky, slabý štětec, fixy-hl. černý slabý, 
nůžky, malé lepidlo, zbytky barevných papírů) a do čtvercové sítě (vylisované listy) 

 

 Stavebnice Merkur 

Domácí 
úkoly 

o Děti si všechny důležité termíny přepíší do diářů.  
 
Všem dětem přeji úspěšný začátek školního roku, všem rodičům přeji velkou míru trpělivosti a 
pevných nervů.  

AD 


