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Měsíční plán 5.A LEDEN 2022

Informace

3. 1. nástup do školy, testování antig. testy pro všechny děti
31. 1. vydání výpisu z pololetního vysvědčení v průběhu čtvrté hodiny
4. 2. pololetní prázdniny

Preventivní antigenní testování
- od 3. do 16. 1. každé pondělí a čtvrtek
- od 17. 1. každé pondělí

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, fixa (+ jedna
náhradní) a hadřík na tabulku
2 roušky uložené v obalu, omluvný list

Sbíráme papírové sáčky od čajů k využití ve VV a PČ.
(DOBROVOLNÉ - papírové utěrky a kapesníky)

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

● Opakování vyjmenovaná slova - diktáty
● Slovní druhy
● Podstatná jména - mluv. kategorie, skloňování
● Rozšiřování čtenářské gramotnosti
● Písemná práce

M

● Práce s daty
● Přesnost rýsování čtverce a obdélníku - konstrukce
● Biland a ciferník
● Stále opakujeme pamětné i písemné násobení, dělení, sčítání, odčítání
● Opakování zaokrouhlování, řádu čísel
● Písemná práce

VL

● Průmyslová revoluce
● Národní probuzení
● Projekt - Náš vynález
● Průběžné zkoušení se sešitem
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PŘ
● Vesmír
● Průběžné testy pochopení a orientace v učivu

Krátké
zprávy,
domácí
příprava

Všem přeji klidný a úspěšný rok 2022. JS
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