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TŘÍDA V. 

 

 

 

PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 
(Walsbergerová) 

T9 

● Mluvní cvičení, popis cesty do ZOO. 

● Doma provedu toto cvičení: 

 Nachystám si popis cesty do ZOO a   

minutu mluvím tak, aby můj posluchač 

získal srozumitelné informace. 

● Požádám svého posluchače o popisnou 

zpětnou vazbu, tím získám informaci, zda a 

jak jsem splnil/a zadání.   

 

➔ Požádal/a jsem doma někoho, kdo mi minutu 

naslouchal.  

➔ Vyslechnu si popisnou zpětnou vazbu. 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Klepárníková) 

T9 
 

 

 
● Sloveso TO BE v záporu. 

Holiday 

 

➔ Umím použít sloveso TO BE v záporné větě. 
Užívám si podzimní prázdniny. 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T9 

● Unit 1 

● Seznamovací otázky 

● str. 28+29 

 
Kladu seznamovací otázky a odpovím na ně.  
 
 

MATEMATIKA  
(Sýkora) 

T9 

● Mnohoúhelník - pravoúhlý trojúhelník 
● procvičování písemného dělení a násobení 
● Portfolio  Matematický hrad 

➔ poznám pravoúhlý a rovnoramenný trojúhelník 

➔ dělím dvouciferným dělitelem, písemně 
násobím trojciferným činitelem 

➔ tvořím svoje portfolio do M 



 

 

 

NÁŠ SVĚT 
T9 

(Walsbergerová) 
 

●  Tropický, subtropický a mírný podnebný pás při 
výukovém dni v ZOO hledám, poznávám a zařazuji 
zvířata jednotlivých pásů.   

● Na cestě do i ze ZOO se chovám tak, abych 
neohrozil  bezpečný průběh akce.  

➔ Vytvořím záznam z průběhu  pozorování zástupců 
probraných podnebných pásů. 

➔ Na cestě se chovám tak, abych byl sobě i druhým 
bezpečný.  

TŘÍDNÍ SDĚLENÍ 
T9 Milí rodiče a páťáci, krátký týden před podzimními prázdninami (27.-29. října) se budeme věnovat poznávání 

naživo zvířata v ZOO. A hledání sportovních talentů - v úterý je plánovaná Olympiáda.  Hodiny IVT budeme mít 
další týden.  

Pokyny k pondělí: 
Vyučování v ZOO Brno – pondělí 25.10. Máme nachystaný program – poznávání zvířat tropického, 
subtropického a mírného pásu. Společně odcházíme na autobus. Do Deblína se vracíme ve 13:03, žáky 
dovedeme ke škole a na oběd. Doporučujeme sportovní oblečení, malý batůžek, svačinu a něco na psaní. Dle 
uvážení kapesné. Jakékoliv změny prosím pište skrze Edookit, někteří ještě neuhradili 150,- na vstupné a 
předpokládané cestovní náklady.  

 
V dalším týdnu se budeme věnovat opakování již probraného učiva. Přejeme Vám pohodové prázdniny! 

 Míša a Zdenička 

 

 

 

 

 


