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PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 
(Walsbergerová) 

T26 

 

●  NOVÉ UČIVO -  ZÁJMENA - UČ s. 101-102 

● PS s. 25 

● skloňování zájmena JÁ 

● Píšeme životopis  

● Čtenářská dílna ve čtvrtek - dones si svoji knihu s 

příběhem.  

● UMÍME TO - máte nové zadání 

 

 

➔ Ve větě bezpečně označím zájmeno a určím  

jeho druh.   

➔ Píšu životopis. 

➔ Oceňuji svoji knihu.  

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Klepárníková) 

T26 
 

 

 
● Unit 3 My week 

An ideal timetable 
Present simple Wh-questions 

Mluvím o svém vysněném rozvrhu. Použiju přítomný 
čas prostý v tázací větě. 
 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T26 

● Unit 3:My week 
● denní aktivity, přítomný prostý čas 
● hodiny 
● učebnice str. 61-63 

Použiju přítomný prostý čas. 
Popíšu den svého kamaráda.  
Sdělím, kolik je hodin. 

 
 

MATEMATIKA  
(Sýkora) 

T26 

● procvičování probraného učiva 
● Jednotky délky 
● Jednotky obsahu 

➔ procvičuji písemné násobení, dělení, slovní 
úlohy, zlomky, desetinná čísla, rovnice 

➔ Převádím jednotky délky m, dm, cm, mm 



● Obvod obdélníku, čtverce a trojúhelníku, 
obsah obdélníku, čtverce 

 

➔ Seznámím se s jednotkami obsahu m2, dm2, 
cm2, mm2 

➔ Dokončím rýsování obdélníku, čtverce a 
trojúhelníku, počítám jejich obvod, u 
obdélníku a čtverce i obsah 

NÁŠ SVĚT 
T26 

(Walsbergerová) 
 

● Státní symboly, ústava a řízení státu. 
● Administrativní členění a obyvatelstvo 
● Orientace na mapě ČR.  
● Tvoříme myšlenkovou mapu - ČR  

➔ Odpovím na otázku, kdo řídí stát, vyjmenuji státní 
symboly a znám znak své obce. 

➔ Na mapě ČR najdu sám nebo s pomocí místa dle 
zadání.  

  

 

TŘÍDNÍ SDĚLENÍ 
T26 

OTÁZKA TÝDNE:   
Co bude jinak?  

 

Milí rodiče a páťáci, 

Tento týden budeme  tvořit první číslo našeho časopisu. Také mu možná najdeme jméno. Máte-li doma knihu se 

zajímavou historickou osobností, místem nebo něčím k tématu Česká republika prosím doneste nám ji ukázat.   

Přejeme krásný týden!  

Míša, Ivanka a Zdenička 

  

 

 
 

 

 


