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TŘÍDA V. 

 

 

PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 
(Walsbergerová) 

T10 

● Opakování shoda  přísudku s podmětem 

● Diktát - středa 

● Nové učivo - shoda  přísudku s podmětem 

střední rod. 

● Pracujeme v PS s. 9, v učebnici s. 130-133.  

● Samostatně - doporučené procvičování 

před čtvrtletním opakování PS s. 10-16. 

● CENTRA - shrnujeme, co jsme se naučili a 

vytváříme vyprávění. 

 

 

➔ Pravidlo pro psaní “íčka” v minulém času 

množného čísla používám. 

➔ Vedu a nosím si každou hodinu češtiny tzv 

“moudrý-modrý” sešit. 

➔ V centru pracuji a dávám popisnou zpětnou 

vazbu. 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Klepárníková) 

T10 
 

 

 
● Sloveso TO BE 

Doplňovací otázky 

 

➔ Umím použít sloveso TO BE v krátké větě. 
Umím pokládat seznamovací otázky. 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T10 

● Unit 1 

● Seznamovací otázky 

● Hobbies- koníčky  

● str.29-31 

 
Kladu seznamovací otázky a odpovím na ně.  
Vyprávím o svém volném čase, pojmenuju koníčky. 
 
 



MATEMATIKA  
(Sýkora) 

T10 

● Mnohoúhelník - pravoúhlý trojúhelník 
● procvičování písemného dělení a násobení 
● Portfolio  Matematický hrad 
● CENTRA - základy pro hrad si ověřím a do cílů 

zakreslím.  

➔ poznám pravoúhlý a rovnoramenný trojúhelník 

➔ dělím dvouciferným dělitelem, písemně 
násobím trojciferným činitelem 

➔ tvořím svoje portfolio do M 

 

NÁŠ SVĚT 
T10 

(Walsbergerová) 
 

● Přizpůsobivost rostlin a živočichů, uč. s. 41-44. 
● Botanické a zoologické zahrady, hledáme jejich 

smysl..   
●  CENTRA -  Tvoříme zeměkouli, jednotlivé pásy a 

jejich živočišné a rostlinné zástupce.  

➔ Vím k čemu slouží botanické a zoologické zahrady.  

➔ V centru pracuji a nakreslím zástupce živočichů a 
rostlin z pasu, který zpracovávám.  

IVT 
T10 

(Šebesta) 

● Práce s programy a dokumenty.  
● Ve zbývajícím čase vyzkouším 3d modelování v 

Tinkercad.com (přihlášení přes gmail účet) 

➔ Do hodiny mám připravený svůj a) login na počítač i b) 
login do gmailu. 

➔ aktivně se zapojím do výuky 

➔ umím pracovat s programy i dokumenty 

➔ Na závěr vyplním krátký test - na papíře nebo v 
počítači. 

TŘÍDNÍ SDĚLENÍ 
T10 Milí rodiče a páťáci, 

V prvním listopadovém týdnu se zaměříme na opakování. Centra budou v úterý a čtvrtek, ohlédneme se, kam jsme 
došli. Čeká nás i testování na Covid, proběhne 1.11. a 8.11., ve třídě, více viz zpráva od vedení školy v Edookitu.  
Mám prosbu, z vybraných peněz na ZOO mi zbývá 54,- (cena za vstupenku nám byla nakonec upravena). Mohu 
použít tyto peníze na zaplacení plánované návštěvy kina v Tišnově 16.11.Níže je moje tabulka výdajů a příjmů. 
Prosím o vyjádření ty z vás, kteří si přejete zbytek ze ZOO vrátit. Děkuji! 
 

5. třída finance 2021/2022 



ZOO vybráno 150,- Výlet 4. třída Kdo nebyl v ZOO vrátím 96,-. 

ZOO cestovné 16,- Přeplatek 88,-+6,-  

ZOO vstupné 80,- Zaplaceno 50,- Green Life/ 

sešit 1100 á 5,- 

Ještě budou drobné výdaje na vánoční tvoření – 

korálek á 4,- 

ZOO přeplatek 54.- Zbývá 39,-   

  

Přejeme všem barevný listopad a zdraví!  
Míša a  Zdenička 

 

 

 

 

 


