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Měsíční plán 5.B LISTOPAD  2021 

Informac
e 

Dobrý den, zdravím vás. Třetí měsíční plán letošního školního roku je tady. V. Poláčková                                                                                          

 
11. 11. Den válečných veteránů  
17. 11. Den boje za svobodu a demokracii – státní svátek  
 
V období od 8. 11. proběhnou třídní schůzky formou triád – (učitel – potomek – rodič)-
registrujte se na stránkách naší třídy – děkuji.  https://www.zslesni.cz/tridy/vb-317/ 
 
9. 11. vánoční focení pro případné zájemce  
 
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  

Akce, 
pomůcky 

1.11. Kniha, kterou čtu 
3. 11. Muzeum v Českém Dubu, https://www.muzeumceskydub.cz/cs 
Sraz v 7:35 u školy, příjezd kolem 13:00 do školy na oběd (100,-Kč + 2 lístky na 
tramvaj) v muzeu budeme sami 
Centra aktivit: Sametová  
Příprava na vánoční jarmark – vyrábíme na prodej   

 

Týdenní učivo a týdenní domácí práce budou vždy na webu naší třídy i  
v edookitu. Kontrola splněných týdenních prací je vždy v pátek.  

 

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.  

ČJ  

Viz týdenní plány učiva na webu i edookitu 

  

• Slovní druhy, pády 

• Psaní předpon s-/se-, z-/ze, vz-/vze 

• Předložky s, z   

• Cvičné diktáty, průběžné testy – ověření porozumění 

• Rozšiřování čtenářské gramotnosti  

• Připravujeme se na čtvrtletní test   

 

https://www.zslesni.cz/tridy/vb-317/
https://www.muzeumceskydub.cz/cs
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M 

Viz týdenní plány učiva na webu, v edookitu 

• Dělitelnost  

• Mnohoúhelník  

• Část, zlomek, desetinné číslo  

• Průběžné testy – ověření porozumění  

• Přípravujeme se na čtvrtletní test  

VL 

Viz týdenní plány učiva na webu  v edookitu 

• Dějiny: Habsburkové, baroko středy    

• Zeměpis: Kraje ČR – Kraj, v němž žijeme-pondělky  

• Průběžné testy pochopení a orientace v učivu  

PŘ 

Viz týdenní plány učiva v edookitu  

• Nerosty a horniny  

• Průběžné testy pochopení a orientace v učivu  

 

Krátké 
zprávy, 
domácí 

příprava  

Dětem připomínám nosit učebnice i domů, pro případné docvičení či možnosti opravy.   
Ke konci listopadu navážeme na tradici losování vánočních dárečků. VP        

 


