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Měsíční plán 5.A PROSINEC 2021

Informace

Přichází pomalu zima a s ní i poslední měsíc tohoto roku. Přeji všem klidné prožití svátků,
užité prázdniny a abyste vstoupili do nového roku tou pravou nohou.
Jana Stará

7.12. 15:00 zasedání školské rady ZŠ Lesní
20. - 22. 12. Dny ředitelského volna
23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 Vánoční prázdniny
3. 1. 2022 – zahájení výuky v novém roce

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.

Úniková hra v knihovně https://www.kvkli.cz/o-nas/aktualne/id:38866/unikova-hra-v-knihovne

Nepřítomnost dítěte omlouvejte prosím nejpozději do druhého dne do omluvného
listu. Děkuji také za omluvy v Edookitu.
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.
Žáci v karanténě mají možnost po domluvě sledovat online naši prezenční výuku.

Akce,
pomůcky

1.12. Maják - Bezpečně online (preventivní program)
6. 12. Děti mohou přijít v kostýmu na téma Anděl, Mikuláš, Čert
15. 12. Den bláznivého vánočního oblečení
17. 12. Projektový den Vánoční zvyky a tradice (Přinést penál, jablko, ořechovou
skořápku se svíčkou k výrobě lodičky, pár kousků cukroví a drobné dárky pro kamarády.)

Adventní kalendář - losujeme dárečky.
Sbíráme papírové sáčky od čajů k využití ve VV a PČ.
2 roušky uložené v obalu, omluvný list
(DOBROVOLNÉ - papírové utěrky a kapesníky)
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AJ

● Ve třetí lekci FIT AND HEALTHY zopakujeme otázky se slovesem být a mít.
Naučíme pojmenovat základní zdravotní problémy. Seznámíme se slovesy muset a
nesmět.

● S Lukem tentokrát navštívíme Maltu.

● Průběžně budeme psát testy na probranou látku.

ČJ

● Psaní i/y po obojetných souhláskách
● Tvarosloví
● Slovní druhy
● Rozšiřování čtenářské gramotnosti
● Dílny psaní a čtení
● Diktáty, průběžné testy - ověření porozumění

M

● Objem, povrch
● Rovnice
● Stále opakujeme pamětné i písemné násobení, dělení, sčítání, odčítání
● Průběžné testy - ověření porozumění

VL

● Průmyslová revoluce
● Projekt - Náš vynález
● Průběžné zkoušení se sešitem

PŘ
● Neživá příroda - nerosty a horniny
● Úvod do tématu Vesmír (hodnotíme centra aktivit)
● Průběžné testy pochopení a orientace v učivu

Domácí
příprava

Matematická olympiáda - pro zájemce do 15. 12.
Čtenářský deník za listopad/prosinec děti přinesou do 3. 1. 2022. Ve čtenářském
deníku bude zapsaná alespoň jedna kniha v minimálním rozsahu cca 100 stran.
Dopis kamarádovi do 4. 1. 2022 - Dětem bude upřesněno.
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