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TŘÍDA V. 

 

 

PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 
(Walsbergerová) 

T14 
 

● Procvičujeme na Umíme To. 

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

● PS s. 21-22 

● Tvoříme věty s přídavnými jmény, procvičujeme 

pádové otázky a vyjmenovaná slova.  

● Čtení s porozuměním - čtenářská dílna ve čtvrtek. 

● Kniha pod stromečkem a já.   

● Sloh-tvůrčí psaní: Výběr ze zadání, pracovní list 

téma - česká pohádka nebo fantasy. 

 

➔ Procvičuji doma i ve škole. 

➔ Opakuji pádové otázky, vyjmenovaná slova a 

slova příbuzná.    

➔ Vyberu si zadání a vypracuji na dané téma 

krátkou (3 věty) zpětnou vazbu.  

➔ Knížku jsem si ve čtvrtek donesl/a. 

➔ Jaký žánr a jakou knihu si přeji najít pod 

stromečkem. Sdílím v pátek.  

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Klepárníková) 

T14 
 

 

 
● Unit 2 An American Family Poznám zajímavá místa v New Yorku. 

Vyjmenuju členy své rodiny. 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T14 

● Unit 2: An American family 

● rodina 

● sloveso HAVE 

● str. 40-43 

 
Pojmenuju členy rodiny 
Použiju sloveso HAVE 
 

MATEMATIKA  
(Sýkora) 

T14 

● Sčítání a odčítání desetinných čísel s využitím 
prostředí M Hejného - neposedové, sousedi 

● Procvičování obvodu obdélníku 
● Znázornění zlomku a desetinného čísla na ciferníku 

➔ Seřazuji od největšího po nejmenší desetinná 
čísla a zlomky 

➔ Sčítám a odčítám desetinná čísla v prostředí 
neposedové a sousedi 



● Geometrie - číselnou osa, měření pravítkem, zápis 
pomocí desetinného čísla 

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

NÁŠ SVĚT 
T14 

(Walsbergerová) 
 

● Lidské tělo - nové téma. 
● Co mě zajímá, o čem chci vědět víc. 
● Části lidského těla, společná práce se zápisem. 

 

➔ Vytvářím si zápis do sešitu. 

➔ Ve skupině vyhledávám informacemi. 

PČ 
T14  

(Walsbergerová) 

● Vyrábíme krabičku na dřevěné anděly. 
● V případě příznivého počasí jdeme ven.  

 

TŘÍDNÍ SDĚLENÍ 
T14 Milí rodiče a páťáci, 

v pondělí se testujeme. V tomto týdnu nebudou Centra aktivit. Pokud bude počasí (sníh a mráz) půjdeme v části 
vyučování ven, prosím sledujte Edookit a dejte ten den dětem vhodné oblečení. Máme v plánu naplnit jednu, 
možná i dvě krabice od bod pro děti, které nemají tolik štěstí. Vše budeme shromažďovat a třídit od úterý do 
čtvrtka.   

  

Přejeme všem klidný a zdravý adventní čas!  
Míša, Ivanka a Zdenička 
 
 

 

 


