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Měsíční plán 5.B Květen    2022 

Informa-
ce 

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 

Akce, 
pomůcky 

Akce:  
           4. 5. Den s knihou  

• 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  

• 16., 17., 18. 5. – pobyt v Sedmihorkách – penzion Podháj – instrukce ještě 
dodám  

• Příprava na vystoupení naší třídy na Jarmarku (kulisy, kostýmy, hudba) – název 
našeho vystoupení České Vánoce  

 
Pomůcky:  
Pořád platí:  ořezané tužky, trojúhelník s ryskou, pravítko, funkční kružítko nutné  
Akce: CA – Člověk  
Týdenní učivo a týdenní domácí práce budou vždy na webu naší třídy i v edookitu. 
Kontrola splněných týdenních prací je vždy v pátek. 

AJ 

 
Dokončíme sedmou lekci, ve které jsme se zaměřili na minulý čas slovesa "být". V další 
lekci se naučíme minulý čas u pravidelných sloves a seznámíme se se slovní zásobou 
na téma televizních programů. V průběhu si napíšeme test z dané slovní zásoby a 
gramatiky. 

ČJ  

Viz týdenní plány učiva na webu i edookitu i na webu 5. B 

• Diktáty  

• Zájmena – docvičení  

• Číslovky  

• Slovesa 

• Přídavná jména – stupňování   

• Shoda podmětu s přísudkem  

• Čtení s porozuměním  

M 

Viz týdenní plány učiva na webu, v edookitu 

• Pravděpodobnost a náhoda 

• Jednotky objemu  

• Úhel   

• Desetinné číslo, zlomek  
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VL 

Viz týdenní plány učiva na webu v edookitu 

• Dějepis: středy -  Národní probuzení, 1. světová válka, 1. republika   

• Zeměpis: pondělky – ČR, okolní státy, EU  

• Průběžné testy pochopení a orientace v učivu  

PŘ 

Viz týdenní plány učiva v edookitu  

• Člověk a živá příroda – společenství  

• Člověk  

Informa-
tika 

• Práce se stavebnicí Lego WeDo 2.0 

• Čidla a akční členy. 

• Algoritmizace 

 

 


