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Měsíční plán 5. B

Informace

prosinec 2020

Budova školy se otvírá v 7: 30 hod. Nutno nosit roušku ve všech prostorách školy. Vstup do ZŠ je
umožněn pouze dětem.
•

Došlo k drobným změnám, které se týkají školního stravování. Děti odcházejí na obědy
v těchto časech:
PO 12.45 hod., ÚT 12:30 hod., ST 12:00 hod., ČT 12:30 hod., PÁ 12:30 hod.
Kromě pondělí se děti vždy po obědě vrací zpět do třídy na výuku. Děkujeme za pochopení.

•

Výtvarná soutěž 5.B: „O nejhezčí vánoční strom.“ Děti mohou doma nakreslit, namalovat,
vyrobit, nalepit či jakoukoliv technikou vytvořit vánoční strom podle své fantazie. Výtvory
mohou nosit od 7. 12. do 14. 12. do třídy. V pondělí 14. 12. soutěž vyhodnotíme a
odměníme.

•

VÁNOČNÍ FOCENÍ S PANEM KOSINOU (kdo si objednal) – pátek 11. 12. 2020

•

22. 12. Vánoční besídka ve třídě. Budeme si povídat o vánočních zvycích a tradicích. Děti
mohou přinést cukroví a dárečky pro ostatní.

Akce,
pomůcky

Učivo:
•
•
•

Čj

M

•
•

Přísudek holý, rozvitý a několikanásobný
Shoda podmětu s přísudkem – podmět rodu mužského, ženského a středního
Slohová výchova: Dopis, SMS zpráva

•
•
•

Přirozená čísla: sčítání, odčítání, násobení a dělení
Obvody, obsahy a povrchy – obvod trojúhelníku, obdélníku, čtverce, obsah
obdélníku a čtverce
Převody jednotek obsahu
Povrch krychle a kvádru
Fraus: zlomek, desetinné číslo, objem a povrch

Přv

•

Člověk v přírodě – ČLOVĚK A ŽIVÁ PŘÍRODA

Vl

•
•

Život na vesnici a ve městech
Průmyslová revoluce v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

•

Kontrolní test za unit 2 bude v pátek 4.12. Unit 3 - Fit and healthy. Slovní zásoba nemoci a úrazy . Opakování slovesa být a mít. Sloveso muset a nesmět. zdravý
životní styl. Průběžné testy na probranou látku.

Aj
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Krátké
zprávy,
domácí
úkoly

Prosím, aby si děti doplnily do 4. 12. veškerou školní práci, kterou jsme společně
udělali během výuky v distančním vzdělávání. Nutná je i kontrola žákovských
knížek, kde se teď, vzhledem k situaci mohou objevovat různá důležitá sdělení.
Děkuji za pochopení, přeji pevné zdraví a příjemný adventní čas. DT
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