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Měsíční plán 5. B listopad 2017 

Informace 

 15. 11. – Vánoční focení pro přihlášené zájemce 

 17. 11. – státní svátek 

 V listopadu jsou v plánu konzultační třídní schůzky. Prosím všechny rodiče, abyste mi dali 
Váš návrh na zhruba desetiminutové setkání nad výsledky Vašeho dítěte. Ideální by bylo, 
kdyby se konzultační schůzky zúčastnilo i dítě. Ve škole jsem po předchozí dohodě denně do 
16 hodin, ve výjimečných případech počkám i na pozdější hodinu.   

Akce, 
pomůcky 

o 10. 11. – projektový den Praha – Sametová revoluce – sraz v 7:40 u odjezdu autobusu 
RegioJet z ulice Blažkova, s sebou vhodné oblečení, obuv, svačinu, pití (oběd si odhlásí každý 
sám alespoň 3 dny dopředu). Návrat na stejné místo v 15:05. Prosím o potvrzení na malý 
lístek, že mohu po návratu do Liberce pustit Vaše dítě samotné domů, pokud si jej nebudete 
vyzvedávat osobně.  

o 7. 11. a 21. 11. – dílna čtení 
o Vyučování tělesní výchovy: Z důvodu rekonstrukce naší tělocvičny dochází na dobu určitou 

ke změně v rozvrhu hodin – místo pondělní hodiny Tv budeme mít český jazyk, hodinu Tv 
přesouváme na čtvrtek místo odpolední výuky. Čtvrtky budeme trávit v dostupných 
sportovních centrech. Velice Vás prosím o pochopení i vzhledem k finanční náročnosti. 
Dětem vždy týden dopředu řeknu, kde příští hodinu strávíme. Ve čtvrtek 9. 11. půjdeme do 
bazénu. Vstupné, dokud budu moci, budu hradit z peněz vydělaných na jarmarcích. Děkuji 
za pochopení.  
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 Přídavná jména – druhy přídavných jmen, skloňování a vzory přídavných jmen, doplňování 

i/y v přídavných jménech tvrdých, měkkých, přivlastňovacích 

 Zájmena – druhy zájmen 

 Vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem… - stálé opakování a procvičování dříve 
probraných pravidel gramatiky 

 Slohová cvičení – popis postavy, kladné i záporné vlastnosti 

 Čtení: každý den doma číst i hlasitě s výrazem 
 

 Převody jednotek délky, hmotnosti, času, objemu a obsahu 

 Zápis a čtení desetinných čísel 

 Převody jednotek času, hmotnosti, délky, obsahu 

 Geometrie:  

 konstrukce trojúhelníku, čtverce a obdélníku + výpočet obvodu a obsahu 

 úhel – ostrý, tupý, pravý 

 prof. Hejný:  

 Práce s daty – čtení a zápis do tabulky, zpracování grafu 

 Znaky dělitelnosti 
 

 Člověk a jeho zdraví 

 Životní podmínky, vztah k prostředí 

 Lidské tělo – kostra člověka 
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 Zeměpisná – Česká republika – kraje České republiky – základní geografické údaje, 
poznávačky a slepé mapy povrchu (pohoří a nížiny), vodstva (řeky a vodní nádrže) a měst – 
trénink formou online aplikací, např. zde  

 Evropa – geografie, práce s mapou, základní členění 

 Dějepisná – Sametová revoluce, přelom 18. a 19. století  
 

 Dokončujeme unit 2 – unit test – přítomný čas, odkud jsi, čím chceš být, co kdo dělá. 
Začneme unit 3 – nová slovní zásoba, budoucí čas, be going to (Mac) 

 Unit 2 - People and places. Countries and nationalities. Jobs - Do you want to be a ... 
Odkud jsi? Co děláš? Čím chceš být? Co dělá ona/ on? Průběžné testy na slovní zásobu a 
gramatiku. Čtení textů. (Pav., Gott) 

 

 Práce se školním e-mailem a diskem 

 Sdílení dat 

 Klávesové zkratky ve Windows 
 

 Stavebnice Merkur 

Domácí 
úkoly 

o Děti si všechny důležité termíny přepíší do diářů.  
 

AD 

https://slepemapy.cz/view/cz/region_cz/

