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Měsíční plán 5.A  září 2020  
 

Informace  

• 1.9. 2020 – Začátek školního roku, konec výuky v 10: 55 hod.  

• Od druhého dne bude probíhat výuka dle rozvrhu hodin.  

• Odpolední výuka v prvním týdnu nebude probíhat.   

• Prosíme, ať se děti od druhého dne školy přezouvají v šatně.  

• V páté třídě budu zadávat veškeré domácí úkoly vždy v pondělí na celý týden a jejich 
kontrola proběhne v pátek dopoledne.  

  

Covid-19   

Dle současných pravidel není nutné nosit do školy roušky, ale zároveň vás prosíme, 

abyste za současné situace své děti v případě sebemenších příznaků respiračního 

onemocnění do školy neposílali.  

V případě nemoci dítěte máte právo vyzvednout pro něj ve školní jídelně oběd. Žádáme 

Vás, abyste pro vyzvednutý oběd nevstupovali do školy, ale přes rampu u zadního 

vstupu do školy požádali v 11:30 hod. o oběd zaměstnance školní stravovny.   

  

Akce, 

pomůcky  

 8. 9. 2020 - Harmonizační den v přírodě – bude upřesněno  

 7. 9. 2020 – začátek kroužků  

  

Třídní schůzky – středa 9. 9. od 18:00 hod.    

S ohledem na nastalou situaci a dodržování hygienických pravidel se letošní společné třídní schůzky 
budou konat v online prostředí aplikace Google Meet (videokonference stejná, jakou jsme měli s 
dětmi). Prosím rodiče, aby si na svá mobilní zařízení, na nichž se třídních schůzek zúčastní, 
nainstalovali aplikaci Google Meet. Budete-li se přihlašovat přes počítač či notebook, nemusíte si 
instalovat nic. Pozvánku do videokonference obdržíte e-mailem.   

  

Učivo:    

 Čj  
  

   

M  
  

  

Přv 

  

  

• Opakování učiva ze 4. ročníku  

• Národní jazyk – mateřština,  nářečí  

• Kniha, kterou jsem četl o prázdninách  
  

• Opakování učiva ze 4. ročníku  

• Miliony: znázorňování a rozvinutý zápis, porovnávání, zaokrouhlování, sčítání a 
odčítání, násobení a dělení, výhodné počítání, poznáváme záporná čísla, převody 
jednotek  

  

• Opakování učiva ze 4. ročníku  

• Člověk v přírodě – živá a neživá příroda  

• Člověk v přírodě – neživá příroda  



  
  

Vl  
  

        

Aj  

  

• Opakování učiva ze 4. ročníku  

• Vláda Habsburků v českých zemích  
  

 AJ (P. Gabar.) – Nová učebnice Give Me Five 3 – Starter Unit – opakování (abeceda, 
čísla, „Do you like..?“)  

 AJ (D. Far. + P. Kun.) - Nová učebnice Give Me Five 3 - Starter Unit - opakování  

 (abeceda, čísla, ‘Do you like..?’)  

  

Krátké 

zprávy, 

domácí 

úkoly  

  
Prosím doplňte pomůcky do 5. třídy. Plastové boxy, oblečení na TV, vybavení penálu…  

   Všem přeji úspěšný Vstup do nového školního roku.   

AD  
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