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Měsíční plán 5.A LISTOPAD 2021

Informace

Dobrý den, máme tady listopad a s ním i další měsíční plán.
J. Stará

17. 11. Den boje za svobodu a demokracii - státní svátek
9. 11. Vánoční fotografování pro zájemce v prostorech naší školy
Od 15. 11. třídní schůzky ve formě triády (konzultace žák – rodič – učitelka).
Pro vás vhodný termín si můžete rezervovat na www.zslesni.cz u třídy 5. A.
https://www.zslesni.cz/tridy/va-316/rezervace-terminu-tridni-schuzky-triady-5a.html

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.
Čtvrtletní testy – v týdnu od 15.11. do 19.11. čtvrtletní testy
16. 11. 17:30 diskuzní setkání na téma Jak vychovat malého čtenáře a co mu tím dáváme do života,
v Krajské vědecké knihovně v Liberci, knihovní kavárna (vstupní hala). Setkání je zejména určeno
pro rodiče dětí předškolního věku a 1. st. ZŠ. viz pozvánka

3. – 5. 11. 2021 Festival dětského čtenářství https://www.veletrhdetskeknihy.cz/

Pokud dítě necvičí, je potřeba donést omluvenku nejdéle před danou hodinou.
Každý den během velké přestávky mají děti možnost pobývat venku na školním
dvoře. Je nutné mít vhodné teplé oblečení.

Akce,
pomůcky

18. 11. Krajská vědecká knihovna - Pohlednice z cest (Uvidíme podle covidové situace,
zda nebudou potřeba testy, poté by se akce zřejmě zrušila.)
Státní svátek čtvrtek 17. listopadu 2021

V prosinci budeme losovat adventní kalendář, dětem bude upřesněno.
Připravujeme se na vánoční jarmark - vyrábíme na prodej.

2 roušky uložené v obalu

AJ

● Začneme druhou lekci - Helping hands, naučíme se slovní zásobu, která se týká
pomoci v domácnosti.

● Seznámíme se s příslovci, která vyjadřují, jak často nějakou činnost děláme.
● Přečteme si o pavoukovi Anansi a životě na Skotských ostrovech.
● Průběžně budeme psát testy na probranou látku.
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ČJ

● Slovní druhy, pády
● Psaní písmen ú/ů
● Psaní předpon s-/se-, z-/ze-, vz-/vze-
● Předložky s, z
● Dělení slov
● Psaní i/y po obojetných souhláskách
● Rozšiřování čtenářské gramotnosti
● Dílny psaní a čtení
● Diktáty, průběžné testy - ověření porozumění
● Připravujeme se na čtvrtletní test.

M

● Dělitelnost
● Část, zlomek, desetinné číslo
● Objem, povrch
● Písemné násobení, dělení
● Průběžné testy - ověření porozumění
● Připravujeme se na čtvrtletní test.

VL

● Život v Baroku
● Vzdělávání v českých zemích
● Doba osvícenská
● Průběžné testy pochopení a orientace v učivu

PŘ
● Neživá příroda - nerosty a horniny
● Průběžné testy pochopení a orientace v učivu

Domácí
příprava

Dětem připomínám nosit učebnice i domů, pro případné docvičení či možnosti opravy.
Doplnění učiva v době nepřítomnosti dítěte – učebnice a sešity naleznete v naší třídě na
místě dítěte, po domluvě mohu zaslat učivo k doplnění. Zápisy do sešitu si děti musí již
doplnit samostatně.
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