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TŘÍDA V. 

  

 

PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 
(Walsbergerová) 

T40 
 

● Druhy příslovcí - opakování  

● Shoda přísudku s několikanásobným podmětem, druhy 

přísudků. 

● Druhy podmětů-nové učivo 

● Diktát a opakování probraného učiva 

● Náš časopis - psaní textů 

● Čtenářská dílna ve čtvrtek - dones si vlastní knihu s 

příběhem 

➔ Poznám příslovce a určím jejich druh.  

➔ 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) 

T40 
 

 

 
● Unit 5: What are you wearing? Pojmenuju jednotlivé kousky oblečení a doplňků. 

Použiju přítomný čas průběhový a popíšu, co mám na 
sobě. 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T40 

Unit 5: Shopping 
Clothes- oblečení 
str.90+91 
 
 

Pojmenuju oblečení. 

Popíšu, co má člověk na sobě pomocí vazby He/she is 

wearing… 

MATEMATIKA  
(Sýkora) 

T40 

● Procvičování některého učiva 2.pololetí  
○ zlomky 
○ desetinná čísla 
○ obvod trojúhelníku, čtverce, obdélníku 
○ obsah čtverce, obdélníku 

➔ Počítám příklady z učiva 2.pololetí 

➔ Rýsuji čtverec, kružnice, trojúhelník dle 
zadání 



○ jednotky obsahu 
○ rovnice 
○ záporná čísla 
○ práce s daty 
○ aritmetický průměr 
○ počítání s velkými čísly 

● Geometrie - procvičování rýsování dle zadání 
● Vypracuji písemnou práci za 2.pololetí 

NÁŠ SVĚT 
(Walsbergerová) 

T40 
 
 
 
 
 

● Naše historie - Druhá světová válka - rozdělení   
Evropy po druhé světové válce, Komunisté a rok 1948. 

● Při procházce po Tišnově se necháme okouzlit vilami 
ve stylu první republiky a na chodníku překročíme 
“Stolpersteiny.” 

. 

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

➔ Při procházce po Tišnově bádám po 
historických pramenech.     

TŘÍDNÍ SDĚLENÍ 
T40 

 

Milí rodiče a páťáci, tento týden budeme mít poslední Historická centra v úterý. Moc děkujeme všem, kteří jste nám 

donesli do třídy předměty z doby před druhou světovou válkou.  

 Ve středu 01.06.2022 pojedeme do Tišnova na divadelní inscenaci V+W, kterou připravili žáci a učitelé ZUŠ Tišnov. 

Prosím o příspěvek na vstupné a cestu (30,-+ 10,-).  

Krásné dny přeje!  

Míša, Ivanka a Zdenička 

  

 

 
 

 

 


