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TŘÍDA V. 

 

  

 

PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 
(Walsbergerová) 

T38 
 

● SLOVESA-opakování  

● Shoda přísudku s několikanásobným podmětem, druhy 

přísudků. 

● Čas budoucí a minulý, správné časování slovesa být a 

používání podmiňovacího způsobu-ověření- est. 

● Náš časopis-psaní textů 

● Čtenářská dílna ve čtvrtek-dones si vlastní knihu. 

➔ Používám slovesa v budoucím a minulém čase, 

správně tvořím věty s bych, bys, by… 

➔ Opakuji psaní i/y v příčestí minulém s jakýmkoliv 

podmětem i přísudkem.  

➔ Dokončím svůj článek do časopisu a pošlu jej ke 

kontrole včas. 

.  

ANGLICKÝ JAZYK 
(Klepárníková) 

T38 
 

 

 
● Unit 4: Sweet home 

Revision 
Test 

 
Opakuji učivo dané lekce. Ověřím si své znalosti v testu. 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T38 

Unit 4D: Tidy up! 
str. 82-84 
domácí práce, popis domova 
 

Popíšu, jaké domácí práce musím a nemusím dělat. 

Popíšu svůj domov. 

 
 

MATEMATIKA  
(Sýkora) 

T38 

● Počítání se zápornými čísly 
● Počítání s velkými čísly 

● Centra-práce s daty-průměrný věk v první 
polovině 20. století.  

➔ Znázorním záporná čísla na číselné ose 

➔ Počítám rozdíl teplot 

➔ Počítání s penězi do záporných hodnot-dluh 

➔ Vypočítám příklad typu 9 000 000 : 300 



 

 

 

 

NÁŠ SVĚT 
(Walsbergerová) 

T38 
 

● Naše historie  

● Druhá světová válka 

● Pracujeme v Centrech aktivit-na příběhu Milady 
Horákové si modelujeme důležité události v první 
polovině 20. století.  

 

. 

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

TŘÍDNÍ SDĚLENÍ 
T38 

 

Milí rodiče a páťáci, 

tento týden budeme mít v úterý a ve čtvrtek Centra-Téma události a život v první polovině 20. století. Pokud doma 

máte nějaký předmět z této doby, rádi jej vystavíme ve třídě (fotografie, vybavení dílny, domácnosti, ošacení, 

součástku, obal…)  

V pátek jsme posnídali férově i z lokálních zdrojů. Použili jsme 8,- zbytek z “akce Technické muzeum.” 

 

Krásné dny přeje!  

Míša, Ivanka a Zdenička 

  

 

 

 


