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TŘÍDA V. 

 

 

PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 
(Walsbergerová) 

T20 
 

● Písemné čtvrtletní opakování STŘEDA (psaní 

i/y,vyjmenovaná slova, shoda podmětu s 

přísudkem, koncovky podstatných a přídavných 

jmen), určování pádů, vzorů, předpony, kořene 

slov a  základní skladební dvojice. Na Umímeto 

je opět zadání na tento týden. Opakovat a 

procvičovat je možné i v PS s. 32-35. 

 

● Opakování psaní bě, pě, mě, bje, mně. 

● Nové učivo - souhláskové skupiny na rozhraní 

předpony a kořene, UČ s. 22-24. 

● Pracovní sešit 39-43 

 

 

➔ Správně píšeme bě, bje, mě, mně, vě, vje, pě. 

➔ Vytvořím slova s předponou. 

➔ Vlastní knihu (“ježíškovou”) jsem si ve čtvrtek 

donesl/a. 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Klepárníková) 

T20 
 

 

 
● Popis rodiny Popíši svoji rodinu. 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T20 

● Unit 2: Family 
● popis člověka 
● učebnice str. 52-55 

 
Popíšu vzhled člověka 
Napíšu text o své rodině 



MATEMATIKA  
(Sýkora) 

T20 

● Zaokrouhlování desetinných čísel 
● Pamětné sčítání a odčítání desetinných 

čísel 
● Písemné sčítání a odčítání desetinných 

čísel 
● Geometrie - tečna 
● Pololetní písemná práce z M - část B 

➔ Zaokrouhluji desetinná čísla na jednotky, desetiny, 
setiny 

➔ Pamětně sčítám  a odčítám desetinná čísla  

➔ Písemně sčítám a odčítám desetinná čísla 

➔ Geometrie - vím co je to tečna a umím ji narýsovat 

➔ Ukázat co umím v pololetní písemné práci - zlomky, 
desetinná čísla 

NÁŠ SVĚT 
T20 

(Walsbergerová) 
 

● Výukové plakáty prezentujeme, o pořadí 
rozhoduje los.  

● Píšeme shrnutí o lidském těle - bude 
hodnoceno. 

➔ Mluvím zpaměti k mému tématu. 

➔ O lidském těle napíšu shrnutí dle zadaných kritérií.  

➔  

TŘÍDNÍ SDĚLENÍ 
T20 Milí rodiče a páťáci, 

čeká nás týden, ve kterém se seznámíme s tématem Star Wars. Věřte, že i pro nás je toto novinka a velká výzva, 

proto Centra s tématem SW budou až v týdnu 20. a 21.  

Ve třídě jsme měli preventivní program zaměřený na klima třídy, který neodhalil žádná nám neznámá témata.  

Přejeme klidné a zdravé dny!  

Míša, Ivanka a Zdenička 

 

 
 

 

 


