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TŘÍDA V. 

 

 

PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 
(Walsbergerová) 

T21 

● Písemné čtvrtletní opakování PONDĚLÍ - 

DRUHÁ část, dokončení, možná kontrola (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 UMÍME 

TO JE ZADANÉ PROCVIČOVÁNÍ.  

 

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

● Nové učivo - souhláskové skupiny na rozhraní 

předpony a kořene, UČ s. 22-30 

● Pracovní sešit 39-43 

● Čtenářská dílna ve čtvrtek - ZMĚNA- bez knihy, 

píšeme krátké vyprávění: “Kde se čte?” 

 

 

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

➔ Píšu dvě souhlásky tam, kde si to žádá pravidlo, 

které znám a používám. 

➔ Pracuji na Umíme to! 

 

➔ Napíšu krátké, zajímavé, možná humorné 

vyprávění. 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Klepárníková) 

T21 
 

 

 
● Unit 3 My week 

Ireland, morning routine 

Poznám památky Irska. 
Vyjmenuju ranní činnosti. 
 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T21 

● Unit 2: Family- opakování a 
procvičení 

 
● učebnice str. 54-55 

 
V lekci 2 jsem se naučil/a: 
Pojmenovat členy rodiny. 
Popsat člověka. 



Použít sloveso HAVE.  

MATEMATIKA  
(Sýkora) 

T21 

● Procvičování - pamětné sčítání a 
odčítání desetinných čísel 

● Písemné sčítání a odčítání desetinných 
čísel 

● Násobení desetinných čísel 10, 100 a 
1000 

● Geometrie - tečna 
● Krátká písemná práce - co jsme se 

tento týden naučili 
● Vyhodnocení práce - matematický hrad 

➔ Pamětně sčítám  a odčítám desetinná čísla  

➔ Písemně sčítám a odčítám desetinná čísla 

➔ Násobím desetinná čísla 10, 100 a 1000 

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

➔ Vyhodnocuji, o která nová patra jsem přistavěl/a 
matematický hrad 

NÁŠ SVĚT 
T21 

(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 
T21 

PONDĚLÍ - TESTUJEME SE 

Milí rodiče a páťáci, 

čeká nás týden, ve kterém dokončíme pololetní písemná opakování a Centra s  filmovým tématem. Máte-li potřebu, 

můžeme se potkat na tripartitě.   

Přejeme klidné a zdravé dny!  

Míša, Ivanka a Zdenička 

  

 

 
 



 

 


