Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2,
příspěvková organizace
nám. Míru 212/2, 460 14 Liberec 14
Telefon: 778 761 211 • E-mail: skola@zsnamestimiru.cz • IČ: 71294988

Měsíční plán
Třída: 5. B

Měsíc: listopad
Informace pro rodiče








5. 11. Den duchů (17:00 na školním hřišti)
11. 11. Třídní schůzky v 16:30 hodin
16. 11. Vánoční focení od 8:00 (viz. letáčky s přihláškou)
17. 11. Státní svátek
26. 11. dokončení plaveckého kurzu 1. blok (8:00 – 12:00)
27. 11 Věncování (od 9 do 12 hodin ve školní jídelně)
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Předpony o-, nad-, pod-, před-, roz-, bez-, vzPředložky s, z
Předpony s, z, vz
Dílny čtení
Rozbory literárních textů
Vypravování
Unit 1 revision
Unit test
Project: My Life
Unit 2 – Friends and Family: Where are you from?
Countries + Nationalities
Čísla větší než milion – rozvinutý zápis čísel,
porovnávání čísel, zaokrouhlování; Geometrie –
kružnice, kruh, Trojúhelník – konstrukce, druhy
trojúhelníků
život v barokní době
ve školních lavicích (Jan Amos Komenský)
světlo rozumu- osvícenství
život na vesnici za vlády Marie Terezie a Josefa II.
polární pás a oceány
třídění organismů
člověk a příroda
člověk a jeho životní podmínky a vztahy k prostředí

Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2,
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INF

 Pracovní prostředí PC
 Práce s okny
 Google služby

Poznámky
 Prosím o kontrolu žákovských knížek a úkolníčků. Někteří mají
hodně zapomínání, je proto potřeba kontrolovat úkoly
v úkolníčku a připravenou tašku.
 Prosím o zápis veškerého omlouvání či uvolňování z vyučování
do ŽK, ne na lístečky.
 Na Den duchů v pátek 5. listopadu mohou přijít děti do školy

v maskách (bubáků, peřináčů, duchů lesů, stromů, rybníků,
podzimu… Fantazii se meze nekladou. V 17 hodin se sejdeme
u školy a projdeme se v lampionovém průvodu, který
zakončíme soutěžemi .
Děkuji
Michaela Handrková.

