
PLÁN VÝUKY 04.10. - 08.10. 2021   

TŘÍDA V. 

 

 

 

PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 
(Walsbergerová) 

T15 
 

● Opakujeme kořen, předponu a příponu.  

● Nové učivo: Přídavná jména přivlastňovací, uč. s. 

69-77 

● PS s. 22-23 

● Tvoříme souvětí, určujeme podmět a přísudek.   

● Čtení s porozuměním - čtenářská dílna ve čtvrtek-

prosím vlastní knihu, nejlépe s příběhem. 

Sloh-tvůrčí psaní: Vánoční příběh - práce v Centrech. 

➔ Určím kořen, předponu i příponu. 

➔ Opakuji spojky, souvětí a grafy, PO a PŘ.    

➔ Knížku jsem si ve čtvrtek donesl/a. 

 

Inspirace pro možný výběr knih pod stromeček: 

http://www.zlatastuha.cz/archiv 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Klepárníková) 

T15 
 

 

 
● Unit 2: family 
● sloveso HAVE, zápor, otázka 

Vytvořím krátkou kladnou, zápornou větu a otázku se 
slovesem HAVE. 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T15 

● Unit 2: rodina 

● sloveso HAVE a otázka 

● popis člověka 

● učebnice str. 44-46, pracovní sešit str. 50-53 

 
Popíšu člověka. 
Vytvořím otázku se slovesem HAVE.  
 

MATEMATIKA  
(Sýkora) 

T15 

● Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem 
● Procvičování znázorňování zlomků a desetinných 

čísel na číselné ose 
● Znázornění zlomku a desetinného čísla na ciferníku 
● Geometrie - měření a výpočet obvodu rovinných 

obrazců 

➔ Sčítám zlomky se stejným jmenovatelem s 
názorem i bez názoru 

➔ Najdu na číselné ose daný zlomek a desetinné 
číslo 

➔ To stejné určím i na ciferníku 



 

 

Vánoční centra-převody jednotek, práce s daty, tvoření 
grafů a přehledů nákladů na vánoční svátky.  

➔ Geometrie - měřím pravítkem a vypočítám 
obvod čtverce, obdélníku 

NÁŠ SVĚT 
T15 

(Walsbergerová) 
 

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

Vánoční zvyky - práce v Centrech. 

 

➔ Vytvářím si zápis do sešitu. 

➔ Ve skupině vyhledávám informacemi. 

PČ 
T15 

(Walsbergerová) 

● Vyrábíme ozdoby na náš stromeček 
● Chystáme třídu na centra 
● V případě příznivého počasí jdeme ven.  

Výroba postavy z betlému-práce v Centrech. 

➔ Vyrobím ozdoby. 

➔ V centru pracuji.  

TŘÍDNÍ SDĚLENÍ 
T15 Milí rodiče a páťáci, 

tento týden budeme mít Centra - téma Vánoce. Naladíme se na vánoční notu i 13.12. anglickým divadlem, prosím 
do pátku 10.12. o 85,- 

Všem dárcům, malým i velkým, děkujeme za přinesené dárky do krabice. Bylo povzbudivé přihlížet starostlivému 
shromažďování, skládání a balení našich páťáků.  

 Pokud bude počasí (sníh a mráz) půjdeme v části vyučování ven, prosím sledujte Edookit a dejte ten den dětem 
vhodné oblečení.  

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

 


