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Měsíční plán 

Třída: 5. B Měsíc: září 

Informace pro rodiče 

 1. 9.    Zahájení školního roku + testování žáků  

           (1 vyučovací hodina) 

 2. 9.    Třídnické práce   

           výuka končí v 12:35 h (5 vyučovacích hodin) 

 3. 9.    Harmonizační den (venkovní program) 

           výuka končí v 12:35 h (5 vyučovacích hodin) 

 3. 9.    Běžíme si pro jedničku (sportovní akce pro děti a rodiče) 

 6. 9.    Výuka dle rozvrhu + testování žáků  

 9. 9.    Testování žáků 

 23. 9.  Třídní schůzky v 16:30 hodin 

 28. 9.  Státní svátek 

 4. 10.  Zahájení činnosti zájmových kroužků 

Učivo 

ČJ 

 Opakování učiva 4. ročníku 

 Vyjmenovaná a příbuzná slova 

 Stavba slova 

 Odůvodňování pravopisných jevů 

AJ 

 Opakování látky 4. ročníku 

 PROJECT – UNIT 1 

 Greetings 

 Indefinite article a/an 

 Imperatives 

 Numbers 

 Aplhabet and spelling 

M 

 Opakování: aritmetika – číselná řada, porovnávání 

čísel, zápis čísel převody jednotek; sčítání, odčítání a 

násobení přirozených čísel; geometrie  - bod, úsečka, 

přímka, rovina, vzájemná poloha přímek 

VL 
 Opakování učiva 4. ročníku 

České Země po husitských válkách 
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První Habsburkové na českém trůně 

PŘ 

 Různé podmínky života na Zemi  

podnebné pásy, počasí a podnebí 

 Přizpůsobivost rostlin a živočichů 

INF 

 Bezpečnost práce s počítačem 

 Bezpečný internet a chování na internetu 

 Hardware x software – základní rozdělení 

Poznámky 

 2. 9. si děti přinesou přezůvky, ručník, kapsář. 

 V pondělí 6. 9. si děti donesou všechny pomůcky dle seznamu. 

 Do 6. září obalit učebnice, pracovní sešity a sešity. 

 Cvičební úbor na TV (do tělocvičny i na ven): tričko, mikinu, 

kraťasy, tepláky, sportovní obuv. Vstup do tělocvičny pouze 

v obuvi se světlou podrážkou. Pokud má žák nějaká zdravotní 

omezení pro TV, musí přinést potvrzení od lékaře nejpozději 

do 30. září 2020. 

 Elektronické přihlašování do zájmových kroužků na webu 

školy od 7. 9. – 24. 9. 2021. Platba kroužků nejpozději do 24. 

9. 2021. 

 Od 5. ročníku známky pouze v Bakalářích. Přihlášení a hesla 

dostanete na třídních schůzkách. Žákovská knížka slouží jen 

pro omlouvání a důležitá sdělení.  
 

Přeji Vám úspěšný školní rok a těším se na spolupráci. 

                               Michaela Handrková 
 


