
PLÁN VÝUKY 22. – 26.11. 2021   

TŘÍDA V. 

 

 

PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 
(Walsbergerová) 

T13 
 

● Procvičujeme na Umíme To-zadaná práce do 

čtvrtka. 

● Nové učivo: Přídavná jména, uč. s. 69-73 

● PS s. 19/21 

● Vyvozujeme nové učivo, vyrábíme si přehled do 

modrého-moudrého sešitu, procvičujeme určování 

slovních druhů. 

● Čtení s porozuměním - čtenářská dílna ve čtvrtek. .  

● Sloh-tvůrčí psaní: Píšeme inzerát na divadelní 

představení školního kroužku, které uvidíme ve 

středu. 

 

➔ Procvičuji doma i ve škole. 

➔ Opakuji slovní druhy, poznám je bezpečně v 

textu.  větě.   

➔ Vytvořím dle zadání inzerát na divadelní 

předstvaní.  

➔ Knížku jsem si ve čtvrtek donesl/a. 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Klepárníková) 

T13 
 

 

 
● Revision Unit 1 

Test Unit 1 

Zopakuji si první lekci. 
Otestuji svoje znalosti (umím pojmenovat země a 
národnosti, umím se seznámit pomocí seznamovacích 
otázek, umím popsat svoji školu). 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T13 

● Dokončení lekce 1, opakování 

●  test lekce 1 (pátek 26.11.) 

 
V lekci 1 zvládnu toto učivo: 
Popíšu svoji školu. 
Seznámím se pomocí seznamovacích otázek. 
Pojmenuju země a národnosti.  
 



MATEMATIKA  
(Sýkora) 

T13 

● Souvislost mezi zlomkem a desetinným číslem 
● Sčítání a odčítání desetinných čísel 
● Geometrie-číselnou osa, měření pravítkem, zápis 

pomocí desetinného čísla 

➔ Umím popsat část celku zlomkem a destinným 
číslem 

➔ Seřazuji od největšího po nejmenší desetinná 
čísla a zlomky 

➔ Na jednoduchých příkladech sčítám desetinná 
čísla 

➔ Geometrie-pracuji s číselnou osou, měřím 
pravítkem, využívám zápis pomocí desetinného 
čísla 

NÁŠ SVĚT 
T13 

(Walsbergerová) 
 

● Uzavíráme kapitolu živočichové, opakujeme, 
vytváříme vlastní přehled znaků jednotlivých tříd.  

●  Centra: dokončení výrobků na vánoční jarmark 

➔ Znaky pro moji živočišnou třídy jsme vytvořil. 

➔ Podílel/a jsem se na přípravě výrobků. 

IVT 
T13  

(Šebesta) 

  

TŘÍDNÍ SDĚLENÍ 
T13 Milí rodiče a páťáci, 

tento týden dokončíme a doufáme, že i prodáme výrobky na jarmark. Výtěžek se chystáme poukázat na tento 
projekt: www.dumprojulii.com. Začínáme vpátek 26.11. od 16 hodin. 

S mnohými se potkáme na třídních schůzkách, těšíme se!  Prosím, kdo jste se ještě nepřihlásil: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M1r-Hj7ue0hcQy4YBPywGNLBMzKJvj9W48j6rScOT8I/edit#gid=0, 
můžete si zažádat o přístup přes školní g-mailový účet svého dítěte.   

Přejeme všem klidný předadventní čas!  
Míša, Ivanka a  Zdenička 
 
PS: V pondělí se opět testujeme. 

 

http://www.dumprojulii.com/


 


