
PLÁN VÝUKY OD 14. 1. 2019 DO 18. 1. 2019 
 

 TŘÍDA 5.B  
 
 

 Předmět Učivo Písemné práce Poznámky 

ČESKÝ JAZYK 
T19 

Vyjmenovaná slova, 
opakování na čtvrtletní 

písemnou práci 

15. 1. pololetní 
písemná práce 

Témata: diktát, stavba slova, 
slova příbuzná, předpony a 
přípony - zdvojování 
souhlásek, ský/ští, cký/čtí, 
bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně, 
vyjmenovaná slova, koncovky 
pod. jmen 

MATEMATIKA 
T19 

Násobení desetinných čísel 
opakování na čtvrtletní 

písemnou práci 

16. 1. pololetní 
písemná práce 

Témata: písemné sčítání, 
odečítání, násobení, dělení, 
převody jednotek délky, 
počítání se zlomky a 
desetinnými čísly, přednosti 
početních operací, geometrie: 
obdélník, čtverec, trojúhelník, 
kružnice, rovnoběžky, kolmice, 
slovní úloha 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T19 

Unit 3: sloveso HAVE GOT 
my school 

 

průběžně budou 
probíhat hodnotící 

rozhovory 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Malásková) 

T19 Unit 3: sloveso Have got, 
Adjectives 

Pá 18. 1. - test 
vocabulary unit 3 
A,B,C, pozitivní a 
negativní oznamovací 
věty se slovesem 
Have got. 

https://www.memrise.com/grou
p/293725/ 
 
https://elt.oup.com/student/p
roject3rdedition/level1/?cc=c
z&selLanguage=cs 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T19 

Pets 
Adjectives 

16. 1. 
Unit 3 vocabulary test 

 

NÁŠ SVĚT 
T19 

 

 
Svět - podnebné pásy 

17.1. - test kraje ČR - 
základní údaje, 
vyhledávání v mapě. 

PS z vlastivědy a 
přírodovědy, sešit Náš svět 

INFORMACE PRO 
RODIČE 

T19 

● Vybíráme 250 Kč na představení Národního divadla Brno Prodaná nevěsta. 
Návratky spolu s penězi vybíráme nejpozději do 25. 1. 2019. 

● Pokud doma máte hmoždíř, budeme rádi, pokud jej dětem do školy zapůjčíte - 
zkusíme si vyrobit čokoládu.  

● Vybíráme 60 kč na divadelní představení Peřina, které proběhne ve škole v 
rámci Pyžamového dne ve středu 30. 1. 2019. 

● Ve dnech 30. - 31.1. (st-čt) proběhne pro naši třídu stmelovací program. Aktivity 
zaměřené na komunikaci, toleranci a spolupráci budou probíhat od odpoledne 
30. 1., společně přespíme ve škole a druhý den budou aktivity pokračovat až do 
předání vysvědčení. Děti ještě dostanou papírové návratky. Jde především o 
budování příznivého klimatu třídy, bylo by proto dobré, aby se akce zúčastnily 
všechny děti. 

https://www.memrise.com/group/293725/
https://www.memrise.com/group/293725/
https://elt.oup.com/student/project3rdedition/level1/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project3rdedition/level1/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project3rdedition/level1/?cc=cz&selLanguage=cs


Pěkný týden přejí 

Romana Malásková, Nina Kolegarová, Iveta Riglová Jelínková 

 


