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TŘÍDA V. 

  

 

PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 
(Walsbergerová) 

T36 
 

● Slovesa-nové učivo, uč. s. 90-94 

● Čas budoucí a minulý, správné časování slovesa být a 

používání podmiňovacího způsobu. 

● Opakování psaní i/y v koncovkách podstatných jmen- 

diktát ve středu.  

● Náš časopis - psaní textů 

● Čtenářská dílna ve čtvrtek - prosím dones si knihu s 

příběhem. 

 

➔ Používám slovesa v budoucím a  minulém čase, 

správně tvořím věty s bych, bys, by… 

➔ Opakuji psaní i/y v koncovkách podstatných jmen. 

➔ Dokončím svůj článek do časopisu a pošlu jej ke 

kontrole včas. 

.  

ANGLICKÝ JAZYK 
(Klepárníková) 

T36 
 

 

 
● Unit 4: Sweet home 

Object pronouns 

 
Použiju předmětná zájmena ve větách. 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T36 

Unit 4: My home 
str. 77-79 
nábytek, popis místnosti 
 

Pojmenuju nábytek. 

Popíšu místnost s použitím předložek. 

Popíšu svůj oblíbený pokoj. 

 

 
 



MATEMATIKA  
(Sýkora) 

T36 

● Pokračování práce s daty 
● Aritmetický průměr 
● Vytvváření tabulky, grafu 

 

➔ Pokračuji v práci s daty, vytvářím tabulky, 
grafy, umím v nich číst 

➔ Počítám průměr v různých úlohách 

NÁŠ SVĚT 
(Walsbergerová) 

T36 
 

● Naše historie- Jak se žilo v “první republice”. 
● Práce ve skupině - metoda INSERT, společně tvoříme 

zápis.  

 

. 

➔  Historie naší země a co o ní vím, to povím.    

TŘÍDNÍ SDĚLENÍ 
T36 

 

Milí rodiče a páťáci, 

blíží se nám konec měsíce a s ním jsme mohli mít další číslo Našeho časopisu, ale nemáme. Plánujeme jej dát do 

tisku následující týden. Ve kterém nás v úterý navštíví divadlo ÚDIF, celý den bude hostovat v naší třídě, my se 

tudíž budeme vyskytovat v přírodovědné učebně. 

 Další úterý (10.05.) plánujeme návštěvu Technického muzea Brno, projdeme expozici Ulička řemesel a s 

průvodcem proletíme dvacátým stoletím na kolech. Cestujeme MHD, prosím o zaslání 100,- (vstupné 50,- zbytek 

použijeme na cestu). Z Deblína pojedem v 8:08 do Tišnova, poté vlakem směr Brno-Královo pole. Zpět budeme s 

koncem našeho vyučování. Z těchto důvodů nejsou tento ani příští týden centra.  

Krásné dny přeje!  

Míša, Ivanka a Zdenička 

  

 

 
 



 

 


