
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY 3.5. - 7.5. 2021
TŘÍDA 5.

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl

JINÁ SDĚLENÍ
T 34
OSV

Milí žáčci,

v pondělí se setkáme opět ve třídě. Zkuste se zapojit do sportovní výzvy - Od pólu k pólu.
Odkaz:https://www.zs-deblin.cz/sportovni-vyzva-od-polu-k-polu/

Rozvrh:

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

ČESKÝ JAZYK
T34

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 a přivlastňovací a
přiřadím ho ke vzoru.

MATEMATIKA
T34

Práce s tabulkami - sběr a třídění dat
Pracovní sešit str. 33-35 - vybrané úlohy ● podle textu doplním správně tabulku

● z tabulky a grafu vyčtu zadané informace

https://www.zs-deblin.cz/sportovni-vyzva-od-polu-k-polu/


● sestavím tabulku a graf ze získaných dat

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T34
ověřování znalostí: úterý

4.5.
Videohovor:

Bloggers: lekce 3- My week
str. 56+67
úterý 4.5. - test z lekce 2

+

Rozumím videu o Irsku.

ANGLICKÝ JAZYK
(Florián)

T34
Ověřování znalostí:

ano
pátek

Test UNIT 1

Učebnice Bloggers 1, Unit 1D Welcome to my school

● Popis umístění učeben ve škole
● Předložky next to, between, opposite
● Vazba There is/are
● Mia´s email to Hans.

1. Popisuji školu dle plánku
2. Umím použít vazbu There is/are
3. Znám pravidla použití určitých a neurčitých členů

při popisu školy.
4. Čtu a rozumím mailu v učebnici.

NÁŠ SVĚT
T34

Vlastivěda - dějiny českých zemí
- opakování učiva ze 4. ročníku  - Husitství
- husitské hnutí a války

● stručně popíši hlavní události a osobnosti doby husitské

IVT
T34

Ověřování znalostí:
Videohovor: ÚT:

11:15-12:00

Tabulky - Tvorba a úprava



Výchovy
T34

VV - půjdeme kreslit ven křídami, pokud bude přijatelné
počasí
PČ - středověká řemesla - vyberu si řemeslo a vytvořím jeho
vývěsní štít


