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TŘÍDA V. 

  

 

PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 
(Walsbergerová) 

T27 

 

●   ZÁJMENA - SKLOŃOVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁJMEN 

● PS s. 26, UČ. s. 104-106 

● Báje a pověsti  

● Čtenářská dílna ve čtvrtek - nebude 

● UMÍME TO - máte nové zadání 

 

 

➔ Ve větě bezpečně označím zájmeno a určím  

jeho druh.   

 

➔ Skloňuji zájmeno já a správně píšu měXmně.  

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Klepárníková) 

T27 
 

 

 
● Unit 3 My week 

My free time activities 

Popíšu svoje volnočasové aktivity s příslovci (always, 
usually,often,sometimes,never) 
 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T27 

● Unit 3:School clubs, free time 
● přítomný prostý čas 
● učebnice str. 64-65 

Vyprávím o svém volném čase a kroužcích. 
Použiju příslovce častosti (always, never…) a 
vyprávím s jejich pomocí o svých aktivitách. 

 
 

MATEMATIKA  
(Sýkora) 

T27 

● Jednotky hmotnosti a objemu 
● Převod jednotek s použitím desetinných čísel 
● Jednotky obsahu 
● Obvod obdélníku, čtverce a trojúhelníku, 

obsah obdélníku, čtverce 

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

➔ Převádím jednotky hmotnosti a objemu 

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



 ➔ Počítám obvod a obsah obdélníku, čtverce a 
rovnoramenného trojúhelníku 

INFORMATIKA 
(Šebesta) 

T27 

V digitálním světě: Lajky na internetu 

Diskuze a cvičení dle materiálů od Jeden Svět ve škole 
(organizováno Člověkem v tísni) 

● dozvědět se o tom, jak a proč lajky fungují  
● uvědomit si, že lajky nejsou odrazem naší offline 

reality  
● přemýšlet nad tím, že by počtem lajků neměl být 

přikládán příliš velký význam 

NÁŠ SVĚT 
(Walsbergerová) 

T27 
 

● CENTRA - PRAHA - HLAVNÍ MĚSTO ČR 

 

 

➔ Podílím se na vytvoření časového, finančního a 
kulturního plánu “výletu” do Prahy.  

  

 

TŘÍDNÍ SDĚLENÍ 
T27 

 

Milí rodiče a páťáci, 

Tento týden budeme  mít Centra s tématem Praha. V pondělí plánujeme zveřejnit první číslo Našeho časopisu. 

Přejeme klidný týden!  

Míša, Ivanka a Zdenička 

  

 

 
 

 

 


