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Měsíční plán 5.A BŘEZEN 2022

Informace

Dobrý den, přeji Vám všem klidný měsíc plný slunečných dnů. JS

Nepřítomnost dítěte omlouvejte prosím nejpozději do druhého dne v
Edookitu.
Odchody do jídelny – z důvodu plynulého chodu jídelny naše třída chodí ve středu
na oběd ve 12:30. V pondělí ve 13:05. Platí až do konce šk. roku.

Akce,
pomůcky

8. 3. MDŽ
21. 3. Ponožkový den
28. 3. Den učitelů - 430 let od narození J. A. Komenského - projektový den 5.
tříd ve škole
30. 3. Knižní miniveletrh na Lesní (Děti budou prodávat a kupovat dětské knihy a
časopisy dle pravidel prodeje.)
Tulipánový měsíc - březen

Pomůcky:
● Penál – denně vybavený psacími potřebami – 2 funkční pera píšící modře, 2

ořezané tužky, ořezané pastelky, funkční kružítko
● Pravítko dlouhé 30 cm, trojúhelník s ryskou, úhloměr
● Úkolníček, omluvný list
● fotografie či obrázky míst, co jsme navštívili z různých krajů (papírové nebo

nahrané na třídním Disku)

Sbíráme papírové sáčky od čajů k využití ve VV a PČ a také nevyužité zbytky
látek, bavlnek a provázků.
(DOBROVOLNÉ - papírové utěrky a kapesníky)

AJ

Unit 6- Sports mad- slovní zásoba- vodní sporty, gramatika- budoucí čas s
použitím "going to", tvoření a použití příslovcí, čtení o sportovním táboře a
extrémních sportech.

ČJ

Podstatná jména - rod střední, opakování
Přídavná jména - druhy, skloňování přídavných jmen tvrdých
Čtení s porozuměním

M
Úhly
Numerace v oboru přes 100 000
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Písemné dělení - opakování
Zlomky, desetinná čísla

VL
Česká republika - státní symboly, poloha, administrativní členění
Kraje ČR

PŘ
Pojmy - obratníky, rovník
Podnebné pásy

Domácí
příprava

Provést strukturovaný rozhovor s prarodiči nebo jinými příbuznými dle zadání.
(Více informací se děti dozví ve škole.)
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