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Měsíční plán 5.B ŘÍJEN  2021 

Informac
e 

Dobrý den, zdravím vás. Druhý měsíční plán letošního školního roku je tady. Přeji všem 
příjemný podzim. V. Poláčková 
 
27.10., 29.10. podzimní prázdniny  
28.10. Den vzniku Československa - státní svátek  
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.  
 

Zahajovací testy – 5.10. ČJ  

                                7.10. MA  

 

Akce, 
pomůcky 

 
20.10. Den stromů 
22.10. Starší učí mladší – společné učení 9. a 5. třídy na školní zahradě.  
 

26.10. od 9:00 městská knihovna Filmový orchestr na vlastní kůži: „Dámy a pánové, 
začínáme. Tři, čtyři – znělka.“ (Zda akci uskutečníme, upřesním-v současné době by 
děti potřebovaly antigenní test) 

Podzimní výstavka – na chodbě uskutečníme podzimní výstavku z přírodnin – 
podívejte se, objevujte a přineste na výstavku.  

PČ – víko od krabice od bot  

 

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

 

AJ 

 

V říjnu dokončíme první lekci  na téma škola - školní prostory a vyučovací předměty. Tvoření 
otázek se slovy Kdy?, Kde? a Co?.   Zopakujeme vyjadřování času a frázi Jsem dobrý v 
...Stále budeme psát kontrolní testy na probranou látku. 

ČJ  

Viz týdenní plány učiva na webu i edookitu 

  

• Slovní druhy, slovesa, kategorie, způsob  

• Zdvojené souhlásky. Změny souhlásek při odvozování slov. 

• Psaní bje- bě, vje- vě, mně – mě, pě. Psaní ú/ů. 

• Cvičné diktáty, průběžné testy – ověření porozumění 

• Čtení s porozuměním  
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M 

Viz týdenní plány učiva na webu, v edookitu 

• Sčítání a odčítání 

• Násobení a dělení 

• Mnohoúhelník  

• Průběžné testy – ověření porozumění  

VL 

Viz týdenní plány učiva na webu  v edookitu 

Dějiny: Lucemburkové, husitství, Habsburkové – středy    

Zeměpis: Kraje ČR – pondělky  

PŘ 

Viz týdenní plány učiva v edookitu  

Neživá příroda  

 

Krátké 
zprávy, 
domácí 

příprava  

Dětem připomínám nosit učebnice i domů, pro případné docvičení či možnosti opravy.          
 


