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TŘÍDA V. 

 

 

PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 
(Walsbergerová) 

T4 

● Procvičujeme určování podmětu a přísudku. 
● Nové učivo-shoda podmětu s přísudkem ve 

středním, ženském a mužském rodě.  
● Donesu si vlastní knihu do čtenářské dílny ve 

čtvrtek.  

➔ Tvořím věty, ve kterých správně určím podmět a 
přísudek. 

➔ Pravidlo pro psaní “ÍČEK” v minulém čase jsem 
objevil/a spolu ve třídě. 

➔ Pracoval/a jsem dle pravidel čtenářské dílny a 
čtenářský list mám hotový. 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Klepárníková) 

T4 
 

 

Bloggers 1, Unit 0 
● představení se,  
● povídání o sobě, 
● my schoolbag 

● pojmenuji věci ve své školní tašce 
● umím o sobě krátce vyprávět 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T4 

Bloggers 1, Unit OB: Spelling 

str. 14+15 

Použiju řadové číslovky  
Pojmenuju měsíce 
Hláskuju slova. 
 

MATEMATIKA  
(Sýkora) 

T4 

● Opakování učiva 4.ročníku - všechna prostředí 
●  Pamětné počítání malé násobilky 
● Písemné násobení a dělení v oboru malé i velké 

násobilky 
● Počítám do 1 000 000 

➔ počítám ve většině prostředí M Hejného, které znám 

➔ umím perfektně malou násobilku zpaměti a chci se v 

tom zlepšovat 

➔ písemně násobit, dělit, sčítat a odčítat do 1 000 000 

NÁŠ SVĚT ● ŽIVÉ ORGANISMY - poznáváme, ➔ V lese jsem našel/a, pojmenoval/a a ostatním 



T4 
(Walsbergerová) 

 

pojmenováváme a ukazujeme si v lese rostliny 
a houby.  

● Ve středu 22.09. společně přivítáme malou 
lesní oslavou podzimní rovnodennost. 

ukázal/a 5 rostlin, 2 mechy, 2 houby (možná).  

➔ O našem vítání podzimu jsem řekl/a někomu z 
prarodičů 3 smysluplné věty.  

 Pracovní činnosti 
(Walsbergerová) 

T4 

● Vyrábíme společně jmenovky. 
● Narozeninový kalendář-práce s přírodninami. 

 

 

➔ Pracoval/a jsem bezpečně dle pokynů a vyrobil/a 
jsem si jmenovku. 
 

TŘÍDNÍ SDĚLENÍ 
T4 Milí rodiče a páťáci, 

V uplynulém týdnu jsme se dostali do pracovního tempa a pravidla se stávají normou. Nyní nás čeká podzimní 
rovnodennost. Ve středu půjdeme do lesa, kde bude naším cílem probrat další část učiva z předmětu náš svět. 
Také se chystáme malým piknikem tuto událost oslavit. Dobroty na společný lesní den jsou vítány (prosíme, raději 
domácí výroby).  Nachystejte dětem svačinu s pitím, pláštěnku nebo nepromokavé oblečení, pohodlné boty a 
batůžek. Pracovat budeme s pomůckami ze školy.  
Zveme Vás, milí rodiče, na první hromadné třídní schůzky 22.09. v 16:00. Rádi se s Vámi osobně setkáme a 
seznámíme Vás s plány a projekty páté třídy. Společně prodiskutujeme Vaše podněty.  
 
Mějte prima dny a zdravíme Vás!  
Paní učitelky: Míša, Anička a Zdenička 

 

 

 

 

 


