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Měsíční plán 5.A ČERVEN 2022

Informace

V posledním školním měsíci nás čeká toto:
Odevzdávání učebnic (VL – 2 díly, PŘ, čítanka)
Úklid a stěhování třídy
Peníze na pomůcky do 6. třídy

K 10. 6. se ukončuje činnost kroužků
Školní rok 2022/2023 začíná 1. září 2022.

Všem přeji krásné a klidné léto. Děkuji za spolupráci v tomto školním roce. JS

Akce,
pomůcky

2. 6. Školní staročeský jarmark - naše vystoupení Hvězdy českého sportu
3. 6. Výstava Věry Čáslavské (Malá výstavní síň Liberec)
7. 6. Pobyt v přírodě - Půjdeme pěšky k Fojtce a zpět.

- s sebou turistické oblečení a obuv dle počasí, svačina, pití
- sraz 8:00 před školou, návrat ke škole 15:00 - 15:30
- oběd odhlásím

9. 6. Boulderpoint (500 Kč za třídu včetně instruktora a vybavení - placeno z třídního
účtu.) - s sebou sportovní oblečení, pití
15. 6. - 17. 6. Pobyt v přírodě Penzion Sport Frýdštejn (Informace upřesním.)
30. 6. Slavnostní předání vysvědčení v naší třídě

AJ

V červnu dokončíme 9. lekci nazvanou Let´s celebrate. Budeme pokračovat v procvičování
minulého času prostého, naučíme se říci kolik je hodin, přečteme si a napíšeme e-mail.
Průběžně budeme psát testy na probranou látku. Zopakujeme probranou látku a
gramatiku za celý rok.

ČJ

● Číslovky
● Slovesa
● Shoda podmětu s přísudkem
● Čtení s porozuměním
● Diktáty a opakovací testy

M
● Opakování písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení
● Desetinné číslo, zlomek
● opakovací testy

VL ● Česká republika

PŘ ● Člověk
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Domácí
příprava

20.6. Odevzdání posledního čtenářského deníku (Lze nosit již 14. 6.)
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