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Měsíční plán 5.B PROSINEC   2021 

 

Informac
e 

Dobrý den, zdravím vás. Poslední měsíční plán roku 2021 je tady. Přeji vám všem klidné 
Vánoce,  klidný nový rok a hodně zdraví. V. Poláčková  
Vánoční focení pro zájemce – fotky jsou k vyzvednutí  
17.12. – naše škola končí výuku v tento den  
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: ořezané tužky, trojúhelník s ryskou, pravítko 
1. 12. vánoční tvoření ve třídě  
3. 12.  hodina přírodovědy venku  
15. 12. Výroba deskových her – IQ landia (práce se dřevem-děti si samy vyrobí hru) 8:30 – 12:30  
Centra aktivit: Vesmír  
                           Vánoce v cizích zemích   

 

AJ 

• Začneme třetí lekci - Fit and healthy - naučíme se slovní zásobu, která se týká 
nemocí.  

• Zopakujeme si sloveso "have got" 

•  Seznámíme se s modálním slovesem "must, mustn´t". Průběžně budeme psát 
testy na probranou látku. 

ČJ  

Viz týdenní plány učiva na webu i edookitu 

• Vyjmenovaná slova. Opakování. 

• Slovní druhy, procvičování slovních druhů. Podstatná jména 

M 

Viz týdenní plány učiva na webu, v edookitu 

• Zaokrouhlování - opakování  

• Dělitelnost 

• Přesnost rýsování čtverce a obdélníku  

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  

• Vesmír -centra aktivit  

• Průběžné testy pochopení a orientace v učivu  

 

Krátké 
zprávy, 
domácí 

příprava  

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


