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Měsíční plán 5.B ZÁŘÍ  2021 

Informac
e 

Dobrý den, zdravím vás. První měsíční plán letošního školního roku je tady. Přeji všem dobrý 
začátek a klidný průběh bez různých změn a přestávek.  
 
1.9. středa-nástup do školy – učíme do 10:30-pak jdu s dětmi na oběd.   
S sebou psací potřeby, zápisník – roušky či respirátory s sebou – jsou potřeba 
ve společných prostorách školy. 
 
1.9. budou děti během první hodiny testovány, další test bude 9.9. Informace 
k testování jsou na webu školy na tomto odkaze. Prosím, pročtěte celý článek, 
kde je vše vysvětleno.  
 
https://www.zslesni.cz/aktuality/informace-k-zahajeni-skolniho-roku.html  
 
8.9. Fotografování tříd  
 
14.9. třídní schůzky ve třídě 5.B-od 16:00 - společné 
 
17.9. volby do školního parlamentu 10:00 
 
27.9. ředitelské volno  
 

28.9. Den české státnosti, státní svátek  

 

Akce, 
pomůcky 

2.9. Harmonizační den – Nový prales na Ještědském hřebeni 
(pojedeme tramvají, lanovkou, na Pláně pěšky – oběd na Pláních) – 
v 8:10 odcházíme od školy-návrat kolem 14:00 – 2 lístky na tramvaj, 
s sebou 200,- (lanovka + oběd na Pláních – ve středu se s dětmi 
dohodnu, co k obědu). Prosím vhodné oblečení, obuv, pláštěnka, 
batoh. Akci s dětmi ve středu proberu a upřesním.  
 

Seznam pomůcek jsem posílala-je i v edookitu. Obaly na učebnice a sešity 
jsem koupila.  

 

Týdenní učivo a týdenní domácí práce budou vždy v edookitu. Kontrola 
splněných týdenních prací je vždy v pátek.  
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AJ 

 

Seznámení s navazující učebnící Give me five 3.  Pravidla hodnocení. Opakování 
látky 4. ročníku. Úvodní lekce Hello! Welcome to the lighthouse! Zopakování 
abecedy, číslovek, představení se.  Průběžné testy na probranou látku a slovní 
zásobu. 

ČJ  

Viz týdenní plány učiva v edookitu 

Opakování ze 4. třídy  

• Stavba slova, slova příbuzná 

• Předpony Tvoření slov. Odvozování, skládání, zkracování.  

• Význam slov synonyma, antonyma, homonyma 

• Čtení s porozuměním  

 

 

 

M 

Viz týdenní plány učiva v edookitu 

• Obor přirozených čísel do milionu. Procvičování sčítání a odčítání, násobení a 

dělení. slovní úlohy. Zaokrouhlování a porovnávání čísel. 

• Zápis čísel v desítkové soustavě 

• Bod, úsečka, přímka, polopřímka, rovina, vzájemná poloha přímek. 

 

 

 

VL 

Viz týdenní plány učiva v edookitu 

Opakování učiva ze 4. ročníku 

Dějiny: Vláda Habsburků v českých zemích  

Zeměpis: Náš kraj, kraje  

PŘ 

Viz týdenní plány učiva v edookitu  

Živá a neživá příroda  

 

Krátké 
zprávy, 
domácí 

příprava  

 
V příštím týdnu rozdáme sešity, učebnice a učíme podle rozvrhu, který je na webu.   
Pokud to půjde na tělocvik budeme chodit ven. Zajdeme i často se učit na školní 
zahradu. O velké přestávce chodíme ven na nádvoří školy. V pátek děti předkládají 
týdenní splněné práce.         VP                      
                                                     
  
 

 



 

 

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace 

Lesní 575/12, Liberec 460 01 

info@zslesni.cz 

www.zslesni.cz 

 

Telefon: 733 746 188, 734 354 152 | Bankovní spojení: 5485852/0800 | IČO: 46744924 | Datová schránka ID: qn4mn8b 

 

 


