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TŘÍDA V. 

 

 

PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 
(Walsbergerová) 

T22 

 

● Opakování, mluvnické kategorie - podstatná jména.  

● Nové učivo, PŘEDPONY S, Z, VZ./ Uč. s. 32-33 

● Pracovní sešit 44-45 

● Sestavíš a napíšeš krátké slovní hodnocení na 

učitelky. 

● Čtenářská dílna ve čtvrtek -vlastní knih s příběhem 

● UMÍME TO - opět můžete průběžně procvičovat. 

 

 

➔ Rod, číslo, pád a vzor určím u podstatného i 

přídavného jména.  

➔ Seznámím se s pravidlem pro psaní S, Z, VZ.  

➔ Pracuji na Umíme to! 

 

➔ Napíšu krátké, zajímavé, možná humorné 

hodnocení na své učitelky.  

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Klepárníková) 

T22 
 

 

 
● Unit 3 My week 

Morning/daily routine 

Vyprávím o své ranní/denní rutině. 
 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T22 

● Unit 2: Family- opakování a procvičení 
● středa Test Unit 2 
● čtvrtek: Unit 3: Dublin 

 
● učebnice str. 56-57 

Zopakuju si lekci 2, napíšu z ní test. 
Najdu na mapě Irsko a řeknu o něm tři 
informace. 

 
 

MATEMATIKA  
(Sýkora) 

T22 

● Procvičování násobení desetinných čísel 10, 
100 a 1000 

● Dělení desetinných čísel 10, 100 a 1000 
● Násobení desetinného čísla přirozeným číslem 

- rozšiřující učivo 

➔ Násobím a dělím desetinná čísla 10, 100 a 
1000 

➔ Seznámím se s násobením desetinného čísla 
přirozeným číslem 



● Geometrie - rýsování pravidelného 
osmiúhelníku 

● Krátká písemná práce - co jsme se tento týden 
naučili 

● Vyhodnocení práce - matematický hrad 

➔ Geometrie - umím narýsovat pravidelný 
osmiúhelník podle návodu 

➔ Hovořím s učitelem o mém pokroku v 
matematice 

NÁŠ SVĚT 
T22 

(Walsbergerová) 
 

● Horniny a nerosty, co vím, o to se  podělím..  
● Můžete přinést sbírku minerálů nebo knihu k tématu.  

➔ Jsem-li odborník na toto téma mluvím, nejsem-li 
mohu se jím stát.  

 

 

IVT 
T22 

(Šebesta) 

Dokončení krátkého filmu 

● Ti co nemají dostříhají své výtvory. Část práce 
budeme věnovat tvorbě zvuku, či výběru hudby. Kdo 
bude hotový dřív může přidat pár dalších prostřihů. 

➔ Dokončení videa s mini příběhem o/ze školy 

TŘÍDNÍ SDĚLENÍ 
T22 

PONDĚLÍ - TESTUJEME SE 

Milí rodiče a páťáci, 

poslední týden tohoto pololetí se ponese v kamenném duchu. Ve středu půjdeme ve čtvrté a páté hodině ven sbírat 

materiál do NS. Prosíme o vhodné oblečení.    

Přejeme klidné a zdravé dny!  

Míša, Ivanka a Zdenička 

  

 

 
 



 

 


