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Měsíční plán 5.A ÚNOR 2022

Informace

4. 2. pololetní prázdniny
14. 2. - 18. 2. jarní prázdniny

Preventivní antigenní testování
- každé pondělí

Článek na webu školy k nejnovějším opatřením školy:
https://www.zslesni.cz/aktuality/k-nejnovejsim-opatrenim-skoly.html

Výtvarná tvořivá dílna 2. února v KVK
https://www.kvkli.cz/akce/id:42423/kdo-to-vi-co-do-lesa-nepatri-

Nepřítomnost dítěte omlouvejte prosím nejpozději do druhého dne v Edookitu.
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:
● Penál – denně vybavený psacími potřebami – 2 funkční pera píšící modře, 2

ořezané tužky, ořezané pastelky, funkční kružítko
● Pravítko dlouhé 30 cm (ne pružné, ohýbací), trojúhelník s ryskou
● Úkolníček, omluvný list
● Mazací tabulka, 2 fixy, hadřík
● Učebnice a pomůcky připravené a donesené podle rozvrhu
● Převlek na Tv uložený v látkovém obalu

2 roušky uložené v obalu, omluvný list

Sbíráme papírové sáčky od čajů k využití ve VV a PČ a také nevyužité zbytky látek,
bavlnek a provázků.

(DOBROVOLNÉ - papírové utěrky a kapesníky)

AJ

V únoru nás v angličtině čeká Unit 5 – Under the sea – naučíme se pojmenovat
nejrůznější živočichy žijící pod mořskou hladinou, s jejich pomocí se budeme věnovat
přídavným jménům – jejich stupňování a také se naučíme, jak správně porovnávat. Čekají
nás menší kontrolní testíky a ke konci měsíce závěrečný unitový test.
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ČJ

● Podstatná jména - skloňování, opakování
● Přídavná jména - skloňování
● Rozšiřování čtenářské gramotnosti

M

● Vennův diagram
● Řady
● Úhel
● Stále opakujeme pamětné i písemné násobení, dělení, sčítání, odčítání

VL

● První světová válka
● První československá republika
● Druhá světová válka

PŘ
● Doděláváme CA Vesmír.
● Podnebné pásy

Domácí
příprava

Odevzdání čtenářského deníku do 28. 2. Ve čtenářském deníku bude zapsaná alespoň
jedna kniha v minimálním rozsahu cca 100 stran.

Čeká nás domácí příprava přes jarní prázdniny. Děti budou mít včas zadání v Učebně ČJ.
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