
PLÁN VÝUKY 31.01. - 04.02. 2022  

TŘÍDA V. 

  

 

PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 
(Walsbergerová) 

T23 

 

● Opakování - určování pádů a slovních druhů 

● Nové učivo, PŘEDPONY S, Z, VZ./ Uč. s. 32-35 

● Pracovní sešit 44-46 

● PŘEDLOŽKY s, se, z, ze - nové učivo, UČ s. 36-37, 

PS s.  47 

● V pátek malý test na s, z, vz. 

● Čtenářská dílna ve čtvrtek - dokončujeme práci s 

textem - metodou INSERT. 

● UMÍME TO - opět můžete průběžně procvičovat. 

 

 

➔ Správně řeknu pád a slovní druh.   

➔ Pravidlo pro psaní s, z, vz a předložek s, se, 

z, a ze znám a používám.  

➔  Seznámil jsem se s metodou INSERT. 

 

➔ Pracuji na Umíme to! 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Klepárníková) 

T23 
 

 

 
● Unit 3 My week 

My timetable 

Vyjmenuju předměty ve škole. Popíšu svůj rozvrh. 
 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T23 

● Unit 3:My week 
● denní aktivity, přítomný prostý čas 
● učebnice str. 58-59 

Popíšu svůj den. 
 
 

MATEMATIKA  
(Sýkora) 

T23 

● Procvičování všech typů příkladů s 
desetinnými čísly  

● Slovní úlohy s desetinnými čísly 
● Dělení desetinného čísla přirozeným číslem - 

rozšiřující učivo 

➔ Procvičuji si počítání s desetinnými čísly, 
dělám pokrok 

➔ Využívám znalost práce s desetinnými čísly 
ve slovních úlohách 



● Krátká písemná práce - shrnutí desetinná čísla ➔ Ukážu to nejlepší co umím v písemné práci 

NÁŠ SVĚT 
T23 

(Walsbergerová) 
 

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

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

➔ Vytvořím a popíšu cestu od vytěžení až k spotřebě.  

 

 

CENTRA 
T23 

 

● TÉMA OBCHOD 
KRITÉRIA:  na konci týdne mám/e výrobek, který jsem nebo 
jsme sami  
-navrhli 
-zhotovili 
-nacenili 
-prodali 

➔ Písemně zaznamenám svůj díl práce na 
výrobě i prodeji produktu. 

➔ Dám sobě i ostatním popisnou-pravdivou 
zpětnou vazbu.  

TŘÍDNÍ SDĚLENÍ 
T23 

PONDĚLÍ - TESTUJEME SE 

Milí rodiče a páťáci, 

v pondělí si donesou páťáci domů svoje slovní hodnocení za první pololetí. Končíme po 4. vyučovací hodině (tj. ve 

12:00). Klub funguje klasicky.   Čekají nás Centra na téma - Obchod, Zaměříme se na posílení kompetencí k řešení 

problémů.  

Přejeme prima prázdninový pátek!   

Míša, Ivanka a Zdenička 

  

 

 



 

 

 


