Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace
Lesní 575/12, Liberec 460 01
info@zslesni.cz
www.zslesni.cz

Měsíční plán: V. A

Prosinec 2014

 12. 12. – ředitelské volno z technických důvodů (přepojení hlavního
přívodu vody, výměna dveří, deratizace)
 20. 12. – 4. 1. – vánoční prázdniny
 5. 1. 2015 – nástup do školy

Informace

Všem přeji krásné prožití vánočních svátků, šťastný a úspěšný celý
nový rok.



Martina Bábíková
15



30. 11. – Adventní koncert před radnicí – Lesněnky I., II od 16. hod
17. 12. – Vánoční koncert v Lidových sadech – Mravenečci, Lesněnky I., II. a taneční
skupina Marlot
18. 12. – „Vánoce v kotelně“ – pořad v Oblastní galerii Liberec
19. 12 . – projektový den „Vánoční zvyky a tradice“ – přinést penál, jablko na rozkrojení,
skořápku a svíčku na výrobu lodičky, pár kousků cukroví, hrníček na čaj, drobné dárečky pro
50
kamarády (výuka bude končit v 11. hod)




Shoda podmětu s přísudkem
Podstatná jména – opakování, skloňování podst. jmen rodu mužského

M






Čísla větší než milion – pamětné a písemné početní operace
Úhlopříčky a střed čtverce, obdélníku, mnohoúhelníku
Vzájemná poloha dvou kružnic, kružnice vepsaná, opsaná
Jednoduché statistiky v oboru čísel do 10 000 00

Př





Člověk – jeho životní podmínky a vztahy k prostředí
Lidské tělo – kostra, svaly
Průběžné testy

Vl




Druhá světová válka
Průběžné testy

Aj




Unit 3 – Making plans - opakování učiva, Unit 3 – test
Unit 4 – Healthy body, healthy mind – jídlo, denní režim, popis pracovního postupu
(first…, next….., then…..); čtení textů a kontrola porozumění, kontrolní testy
Christmas – vánoční slovní zásoba
Skupina paní učitelky Gotteltové – Unit 3 – sloveso „have got“, výukové
předměty, určování času, písemné i ústní opakování slovíček z pracovního sešitu

Akce,
pomůcky



Učivo:

Čj



Inf

Domácí
úkoly







Práce s Moodle (moodle.zslesni.cz)
Vyhledávání na internetu
Tvorba vánočního PF
Práce s google maps
Psaní na klávesnici 10 prsty



Důsledné plnění zadaných úkolů dle zápisů v úkolníčku.
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