
 půTÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 21.9. - 25.9. 2020 
 

 TŘÍDA 5.  
 

PŘEDMĚT 
 

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl 

ČESKÝ JAZYK 
T3 

 

Opakování učiva ze čtvrté třídy. 
 

Umím určit počet slabik ve slově. 
Znám druhy hlásek. 
Umím vyjmenovat vyjmenovaná slova.  
Umím rozlišit podstatná jména obecná a vlastní. 
Umím určit slovní druhy. 

MATEMATIKA 
T3 

 
  

Vzájemná poloha přímek - kolmice a rovnoběžky 
práce ve školním sešitu, práce venku 

● Vysvětlím, co jsou kolmice a rovnoběžky 
● Najdu a poznám kolmé a rovnoběžné útvary 
● Pomocí pravítek narýsuji kolmice a rovnoběžky  

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T3 
 
 

Unit 7- Jobs 
přítomný prostý čas 
str. 50 -53 

Pojmenuju povolání. 
Popíšu, co kdo dělá. 
Správně používám přítomný čas- ve třetí osobě dávám “s”. 
 

ANGLICKÝ 
JAZYK  
(Florián) 

T3 
 
 
 

Happy Street 2 Unit U6 - volný čas 
 

Popíšu, co dělám ve volném čase. 
Popíšu svůj týden. 



NÁŠ SVĚT 
T3 

 

Neživá příroda. Voda, půda, vzduch. Učebnice 
(Přírodověda) str.9 a str. 11- 14. 

Vysvětlím, co je neživá příroda a co do ní řadíme.  
Zjistím na praktických příkladech nové poznatky o půdě, vodě a 
vzduchu. 

 
 

INFORMATIKA 
T3 

 

Založení a práce s e-mailovou schránkou (poštou). Mám svoji e-mailovou schránku a vím jak posílat maily jednomu či 
více příjemcům a jak přiložit přílohu. 

JINÁ SDĚLENÍ 
T3 

Milí žáci,  

přihlašování na kroužky bude spuštěno na odkazu http://krouzky.bezkysliku.cz/ od neděle 13.9 do neděle 20.9. Některé kroužky 
mají svoji kapacitu účastníků, tedy může se stát, že kvůli obsazenosti už nebude možné se přihlásit. O termínu zahájení kroužků 
Vás budeme dle aktuální situace informovat. 

Dále, prosím, nezapomeňte si doplnit pomůcky do Vv (igelit na stůl, kelímek na vodu a něco na oblečení proti zašpinění).  

V pondělí v hodině Náš svět půjdeme do venkovní učebny. Vemte si vhodné oblečení dle počasí. 
Roušky ve škole pro naši třídu (1. stupeň) zůstávají povinné jen ve společných prostorách školy (chodby, jídelna). 

 

Těšíme se na Vás. 

Pája, Katka a Martina 

 

 

 

 
 

 

http://krouzky.bezkysliku.cz/

