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Měsíční plán 5.A DUBEN 2022

Informace

Dobrý den, přeji Vám klidný měsíc plný úsměvů a radosti. JS

14. 4. Velikonoční prázdniny
15. 4. Velký pátek - státní svátek
18. 4. Velikonoční pondělí - státní svátek
21. 4. Zápis do 1. třídy
22. 4. Čtvrtletní pedagogická rada
22. 4. Den Země

Triády od 25. 4. po dohodě (učitel, žák, rodiče)

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

1. 4. Apríl
7. 4. Velikonoce v EU (V-klub)
12. 4. Den otevřených dveří ve škole - organizují 5. třídy
21. 4. Projektový den - Cestujeme po Evropě (ve škole)

7. 4. Turnaj ve florbale 4. + 5. tříd
21. 4. Turnaj ve vybíjené 4. + 5. tříd (ZŠ Sokolská)

Pomůcky:
● fotografie či obrázky míst, co jsme navštívili z různých krajů (papírové nebo

nahrané na třídním Disku)
● vlastní fotografie na “Můj profil”

(DOBROVOLNÉ - papírové utěrky a kapesníky)

AJ
V dubnu budeme pokračovat v sedmé lekci, zaměřené na bydlení, zařízení domu a bytu.
Seznámíme se s minulým časem slovesa být, přečteme si o podzemním městě a zkusíme
si zahrát kousek divadelní hry. Průběžně budeme psát testy na probranou látku.

ČJ

- Přídavná jména
- Zájmena
- Číslovky
- Čtení s porozuměním
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- Čtvrtletní test

M

- Numerace v oboru přes 1 000 000
- Vzájemná poloha přímek
- Povrch a objem těles
- Úhly a úhlopříčky
- Čtvrtletní test

VL
- Kraje ČR - krajská města, umístění, zajímavosti
- ČR - povrch, vodstvo, průmysl

PŘ
- Podnebné pásy - dokončení
- Člověk a živá příroda - společenství
- Člověk

Domácí
příprava

Týdenní úkol  4. - 8. 4. Tvorba velikonočních vajíček na výzdobu třídy a chodby.
Čtenářský deník - do 29. 4. (alespoň jedna kniha s minimálním počtem stran 100)
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