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Měsíční plán 5.A KVĚTEN 2022 

 

Informace 

1. 5. Svátek práce  

8. 5. Den vítězství  

8. 5. Den matek  

2. 5. – 5. 5. triády po dohodě (učitel, žák, rodiče) – prezenčně v naší třídě  

2. 6. Jarmark – téma Česko  

 

 

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 

9. 5. Bezpečně online – preventivní program Policie ČR – ve třídě  

12. 5. Exkurze do technického muzea v Praze (odjezd v 8:00 od školy, návrat 
kolem 15:00 tamtéž) – upřesním  

25., 26., 27. 5. – pobyt v Sedmihorkách – penzion Podháj – instrukce ještě 
dodám  

 

CA - Cestování po krajích 

 

Pomůcky: 

● fotografie či obrázky míst, co jsme navštívili z různých krajů (papírové nebo 
nahrané na třídním Disku) do CA Cestujeme po krajích 

 
(DOBROVOLNÉ - papírové utěrky a kapesníky) 

AJ 
V květnu se budeme v osmé lekci věnovat druhům televizních pořadů, zopakujeme minulý 
čas slovesa být a přidáme minulý čas ostatních sloves. Přečteme si  také o Hollywoodu. 
Průběžně budeme psát testy na probranou látku. 

ČJ  

● Zájmena  

● Číslovky 

● Shoda podmětu s přísudkem 

● Diktáty 

● Čtení s porozuměním 

M 

● Numerace v oboru přes 1 000 000 

● Středová a osová souměrnost 

● Krychlové stavby 
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VL 

● Kraje ČR - krajská města, umístění, zajímavosti 

● ČR - povrch, vodstvo, průmysl 

● Cestujeme po Evropě 

PŘ ● Člověk 

Domácí 
příprava  

Dětem připomínám nosit učebnice i domů, pro případné docvičení či možnosti opravy. 
 
Přeji všem krásný májový měsíc. JS 

 

 


