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Měsíční plán: V. C                                   říjen 2017 

Informace 
26. 10. – 27. 10. Podzimní prázdniny 

28. 10. Den vzniku samostatného československého státu 

Akce, 
pomůcky 

Centra aktivit – Expedice do vesmíru (sluneční soustava) 

11. 10. - Dílna čtení: Děti si donesou vlastní rozečtenou knihu. 

 

Vybírám peníze na SRPDŠ (pokud jste již neplatili): 500 Kč mladší sourozenec, 300 Kč 
starší sourozenec 

 

Každý žák bude mít obalené sešity a učebnice. 

 

Pokud má někdo opustit vyučování předčasně (návštěva lékaře, odchod z exkurze před 
ukončením akce, …), donese od rodiče lísteček, na kterém nebude chybět datum a čas, 
od kterého přebírá rodič za dítě odpovědnost. Bez toho nemohu dítě samotné pustit.  

                                                                                                                Děkuji za pochopení.   
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 Opakování vyjmenovaných slov 

 Předpony 

 Slova jednoznačná a mnohoznačná 

 Slova s citovým zabarvením 

 Slova protikladná, souznačná, souřadná 

 Slova významem nadřazená a podřazená 

 Slovní druhy  

 Domácí četba – zápis do čtenářských listů  

 Sloh – popis předmětu 
 
 

 Práce s jednotkami 

 Vlastnosti pamětného a písemného sčítání 

 Vlastnosti pamětného a písemného odčítání 

 Vlastnosti pamětného a písemného násobení 

 Vlastnosti pamětného a písemného dělení 

 Pravý úhel, ostatní druhy úhlů 

 Mnohoúhelníky 
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Neživá příroda 
 
Vesmír 

 

Zeměpisná:  Česká republika – kraje 

                      Liberecký kraj 

                      Hlavní město Praha 

Dějepisná:    Vláda Habsburků 

                       Baroko 

 

Unit 1 – Getting around (dokončení lekce), Fun facts – London 

Unit 2 – People and places 

 

Ráda bych Vás s předstihem upozornila, že 22. 11. pojede třída na vzdělávací  exkurzi  do Prahy. 

Navštívíme Planetárium a Národní  třídu (Sametová revoluce). 

Přeji  všem  příjemně strávené podzimní dny. 

                                                                                                                                 Lucie Kajínková                                 


