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Cíl

JINÁ SDĚLENÍ
T 32

Milí žáčci,

v následujícím týdnu se budeme setkávat ve škole. Bližší informace rodiče najdou ve zprávách v Edookitu.
Do tašky na pondělí si přibalte záznamový arch z offline Velikonoc (pokud jste ho do školy neodevzdali).

V týdnu se budeme učit podle následujícího (trochu pozměněného) rozvrhu:

PO: OSV, NS, M, ČJ, ČJ, TV
ÚT: ČJ, ČJ, AJ, IVT, M
ST: AJ, VV, VV, M, ČJ
ČT: PČ, M, M, ČJ (čtenářská dílna), NS
PÁ: NS, TV, AJ, NS, HV

Moc se na vás těšíme. P. Pospíšilová, K. Kazíková, M. Lehocká

ČESKÝ JAZYK
T32

Druhy přídavných jmen
Četba - práce s textem

Vyhledám přídavné jméno v textu.
Vytvořím přídavné jméno z podstatného jména.
Vyskloňuji přídavné jméno.
Rozliším přídavné jméno tvrdé, měkké, přivlastňovací a
přiřadím ho ke vzoru.

MATEMATIKA
T32

Desetinné číslo - sčítání, odčítání, násobení, dělení
Vybrané úlohy z PS 41
Ověření znalostí - počítání s desetinnými čísly

● rozumím pojmu desetinné číslo
● umím desetinné číslo zapsat a vyznačit na číselné ose



● správně sčítám, odčítám, násobím a dělím čísla

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T32
Bloggers: opakování lekce 2- My family
str. 54-55

+

Popíšu svoji rodinu a vzhled jejích členů.

ANGLICKÝ JAZYK
(Florián)

T32
Ověřování znalostí:
test z UNIT 0 až 1C

pátek 23. 4. 2021

Učebnice Bloggers, Unit 0 až 1C

● Opakování slovíček až po UNIT 1C
● Opakování doposud probrané gramatiky
● Kontrola vypracovaných cvičení v pracovním

sešitě.
● Test z UNIT 0 až 1C

Budeme opakovat, procvičovat a testovat se.

1. Opakuji si  slovíčka UNIT 0 až 1C
2. Opakuji si gramatiku.
3. Dodělám všechna zadaná cvičení v pracovním

sešitě.

NÁŠ SVĚT
T32

Vlastivěda - dějiny českých zemí
- opakování učiva ze 4. ročníku  - Lucemburkové, život ve

středověku

● Stručně popíši obraz události vztahující se k významným
osobnostem českého středověku

● Seznámím se s informacemi, jak se žilo ve středověku

IVT
T32

Ověřování znalostí:
Videohovor:

Uvidíme se ve škole v učebně IVT těším se na viděnou.
Budeme pracovat na prezentacích a když zbyde čas

ukážeme si jak vytvořit tabulku.



VÝCHOVY
VV + PČ

T 32

VV - při příznivém počasí půjdeme tvořit ven
PČ -


