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Měsíční plán 5.B Březen    2022 

Informa-
ce 

Dobrý den, informace najdete vždy na webu. Podrobnější informace k akcím a učivu 
budou vždy v týdenních plánech. V. Poláčková  
Děti nakreslily v rámci Tulipánového měsíce obrázky na podporu onkologicky nemocných. 
Některé jsou k vidění v OC Forum, některé šly přímo do nemocnic.   
 
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 

7. 3. Projektový den na Střední škole Na Bojišti - praktické pracovní činnosti ( 
2 lístky na tramvaj, svačina s sebou) 
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 mohou kupovat a prodávat dětské knihy 
a časopisy – prodej bude mít svoje pravidla)  
Tulipánový měsíc – březen  
 
Pomůcky:  
! ořezané tužky, trojúhelník s ryskou, pravítko, funkční kružítko nutné  
 

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  

Viz týdenní plány učiva na webu i edookitu  

• Shrnutí o podstatných jménech  

• Přídavná jména-druhy, skloňování přídavných jmen tvrdých 

• Čtení s porozuměním  

• Četba na pokračování Únikovka s Amosem – poslech  

 

M 

Viz týdenní plány učiva na webu, v edookitu 

• Prohloubení písemného dělení.  

• Písemné dělení dvojciferným dělitelem.  

• Vennovy diagramy  

• Konstrukce  
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VL 

Viz týdenní plány učiva na webu v edookitu 

• Dějiny: J. A. Komenský – život a dílo 

• Průmyslová revoluce v Čechách, na Moravě a ve Slezsku  

• Zeměpis: pondělky – státní symboly, rozloha a poloha ČR, hranice, obyvatelstvo, 
povrch  - centra aktivit   

• Průběžné testy pochopení a orientace v učivu  

PŘ 

Viz týdenní plány učiva v edookitu  

• Obratník, rovníky, pojmy tundra, step, savana 
 

Informa-
tika 

• Práce se stavebnicí Lego WeDo 2.0 

• Čidla a akční členy. 

• Základy algoritmizace 

 

VV 

• Téma: Jaro 

• Výrobky pro budoucí prvňáčky k zápisu   

Krátké 
zprávy, 
domácí 

příprava  

 
Týdenní učivo a týdenní domácí práce budou vždy na webu naší třídy i v edookitu. 
Kontrola splněných týdenních prací je vždy v pátek. 


