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Měsíční plán 5.B LEDEN   2022 

Informa-
ce 

Přeji klidný vstup do nového roku nám všem. VP  
3. 1. nástup do školy,  
3. – 16.1. testování antig. testy pro všechny děti v pondělí a ve čtvrtek (viz info v edookitu) 
31. 1. vydání výpisu z pololetního vysvědčení v průběhu čtvrté hodiny  
4.2. pololetní prázdniny  
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 

Pomůcky:  
! ořezané tužky, trojúhelník s ryskou, pravítko, funkční kružítko nutné  
Akce: centra aktivit – Baroko, Kraje ČR 
 

AJ 

• V lednu dokončíme třetí lekci a napíšeme kontrolní test. Pak se 
budeme věnovat vaření, zopakujeme názvy potravin, seznámíme se se 
slovesem WOULD a novými přídavnými jmény. Přečteme si text o 
indickém jídle. Zkusíme tvořit básničky na téma jídlo. 

ČJ  

Viz týdenní plány učiva na webu i edookitu 

• Shrnutí vyjmenovaná slova – diktáty  

• Tvarosloví - slovní druh, podstatná jména – mluv.kategorie, skloňování  

• Shoda podmětu s přísudkem  

• Čtení s porozuměním 

• Písemná práce  

M 

Viz týdenní plány učiva na webu, v edookitu 

• Dělitelnost  

• Zlomky – opakování   

• Objem, povrch  

• Písemná práce  

• Přesnost rýsování čtverce a obdélníku – konstrukce  

VL 

Viz týdenní plány učiva na webu v edookitu 

• Dějiny: Centra aktivit – Baroko, Marie Terezie  

• Zeměpis: pondělky – kraje ČR (Zlínský, Vysočina, Jihočeský, Plzeňský) - centra 
aktivit   

• Průběžné testy pochopení a orientace v učivu  

PŘ 

Viz týdenní plány učiva v edookitu  

• Závěr z center aktivit Vesmír - hodnocení  

• Energetické suroviny – google dotazník  

Informa-
tika 

• Práce se stavebnicí Lego WeDo 2.0 

• Čidla a akční členy. 

• Základy algoritmizace 
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Krátké 
zprávy, 
domácí 

příprava  

Báseň či úryvek textu dle výběru zpaměti – čítanka str. 83, O ševci a bleše, úryvek 
str. 84 -popletený obr Dobr, str. 169 – Velryby, str. 116 – Romance o J. Ladovi  
Týdenní učivo a týdenní domácí práce budou vždy na webu naší třídy i v edookitu. 
Kontrola splněných týdenních prací je vždy v pátek. 


