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TŘÍDA V. 

  

 

PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 
(Walsbergerová) 

T32 
 

 

● ČÍSLOVKY - skloňování základních číslovek, čtení 

číslovek.  

● UČ. s. 116-118, PS. s. 29-30 

●  OPAKOVÁNÍ - určování slovních druhů, shoda 

přísudku s podmětem- písemné ve středu. 

● CENTRA - VELIKONOCE, čtení s porozuměním, 

dramatizace textu. 

● Čtenářská dílna ve čtvrtek  - dones si knihu s příběhem 

 

 

➔ Znám a určím druhy číslovek 

➔ Píšu a čtu správně číslovky a číslice v textu 

➔ Průběžně si opakuji dle zadání 

➔ Pracuji v Centru  

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Klepárníková) 

T32 
 

 

 
● Unit 4 Sweet home 

Possessive pronouns 

 
Pomocí přivlastňovacích zájmen popíšu dům. 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T32 

● Unit 4: Home, sweet home 
● učebnice str. 72-74 
●  

Seznámím ses Los Angeles, najdu ho na mapě. 
Pojmenuju místa v domě. 

 
 

MATEMATIKA  
(Sýkora) 

T32 

● Osová souměrnost - procvičování 
● Násobení desetinných čísel přirozeným číslem 
● Násobení desetinných čísel desetinným číslem 

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

➔ Určí osy souměrnosti útvaru 



● CENTRA - VELIKONOCE, letopočty, tvoření 
časové osy, osová souměrnost, porozumění 
textu 

 

➔ Násobí desetinné číslo přirozeným číslem, 
využívá písemné násobení 

NÁŠ SVĚT 
(Walsbergerová) 

T32 
 

● Poznáváme jednotlivé země nejen v EU 
● CENTRA - VELIKONOCE, chystáme si a 

uskutečňujeme vybrané velikonoční zvyky.  

➔ Země EU znám a najdu je na mapě.  

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

 

TŘÍDNÍ SDĚLENÍ 
T32 

 

Milí rodiče a páťáci, 

Druhé čísla Našeho časopis se těší finální podobě a v nadcházejícím týdnu jej můžete objevit ve školních brašnách  

páťáka. Instalovali jsme výstavu - KOMenský v KOMiksu. Ke shlédnutí je v prvním patře naší školy a jste srdečně 

zváni.  Blíží se nám schůzky ve třech, příští týden Vám prostřednictvím Edookitu nabídneme volné termíny.   

Vydařené aprílové dny přejeme všem!  

Míša, Ivanka a Zdenička 

  

 

 
 

 

 


