
PLÁN VÝUKY 28.03. - 01.04. 2022 

TŘÍDA V. 

  

 

PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 
(Walsbergerová) 

T31 
 

 

● ČÍSLOVKY- nové učivo, druhy a psaní v textu. 

● UČ. s. 112-114, PS. s. 29-30 

●  OPAKOVÁNÍ - určování slovních druhů, shoda 

přísudku s podmětem 

● CENTRA - VELIKONOCE, čtení s porozuměním, 

dramatizace textu. 

● Čtenářská dílna ve čtvrtek - NEBUDE, budeme 

dokončovat Náš časopis. 

 

 

 

➔ Znám a určím druhy číslovek 

➔ Píšu správně číslovky a číslice v textu 

➔ Průběžně si opakuji dle zadání 

➔ Pracuji v Centru  

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Klepárníková) 

T31 
 

 

 
● Unit 4 Sweet home 

USA, Los Angeles 
Parts of the house 

Poznám L.A a tamější památky. 
Popíšu místnosti v domě. 
 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T31 

● Unit 3 - opakování 
● přítomný prostý čas - otázky 
● dokončení pracovního sešitu -lekce 3 
● spring- jaro 
● test Unit 3- pátek 1.4. 

Ujasnit si, co z lekce 3 už znám a co potřebuju 
ještě procvičit. 
popis dne, přítomný prostý čas, hodiny 
Popíšu jaro, naučím se básničku. 

 
 



MATEMATIKA  
(Sýkora) 

T31 

● Osová souměrnost Hejný uč.84 - 85 
● Slovní úlohy s aplikací všeho, co jsme se 

doposud učili 
● CENTRA - VELIKONOCE, letopočty, tvoření 

časové osy  

 

➔ Rozpozná a znázorni ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí 
osu souměrnosti překládáním papíru 
Rozpozná symetrické útvary 

➔ Určí osy souměrnosti útvaru 

➔ Řeší jednoduché slovní úlohy s využitím 
všeho, co jsme se dosud učili 

NÁŠ SVĚT 
(Walsbergerová) 

T31 
 

● OPAKOVÁNÍ - EU, orientace na mapě 
● CENTRA - VELIKONOCE, chystáme si a 

uskutečňujeme vybrané velikonoční zvyky.  

➔ Podílím se na vytvoření velikonční atmosféry ve třídě 
i v okolí školy.  

 

IVT 
(Šebesta) 

T31 

Práce se zvukem 

přineste si vlastní sluchátka a případně i mobil pokud 
chcete 

● výstupem bude zvukový soubor vlastní tvorby 

TŘÍDNÍ SDĚLENÍ 
T31 

 

Milí rodiče a páťáci, 

Poslední březnový týden se zaměříme na dokončení druhého čísla Našeho časopisu. Pravděpodobně jste již slyšeli 

o našem novém žákovi, který každým dnem umí další česká slova. Děkuji, že jej všichni přijímají s vlídností.  V 

pátek se někteří zúčastní “Noci s Andersenem”, zvolili jsme si změnu a místo společné snídaně si objednáme pizzu 

ke společnému ”nočnímu” čtení. Podmínkou pro přihlášení  je splnění úkolů z let “covidové” docházky nebo  

vytvoření prezentace o H.Ch. A. Prosím důrazně účast bez mobilů, tabletů a podobné elektroniky.  

Klidné a jarem provoněné dny přejeme všem!  

Míša, Ivanka a Zdenička 

  



 

 
 

 

 


