
PLÁN VÝUKY 20.06. - 24.06. 2021   

TŘÍDA V. 

  

 

PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 
(Walsbergerová) 

T43 
 

● Opakujeme aktivitami a dokončujeme cvičení v 

zeleném pracovním sešitě. 

● Dramatizace prezentace třídního projektu a jeho 

představení  

➔ Dokončím cvičení, která si zkontroluji ve skupině. .  

ANGLICKÝ JAZYK 
(Klepárníková) 

T43 
 

 

 
● Unit 5: Shopping 

shops and shopping phrases 

Pojmenuju obchody a jejich zboží. Použiju nakupovací 
fráze a zahraju si na obchod. 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T43 

Shopping 
Travelling and holiday 
 

Nacvičím rozhovor v obchodě 

Popíšu svoje plány na prázdniny 

MATEMATIKA  
(Sýkora) 

T43 

● Vyhodnocení matematického hradu ➔ Stavím svůj matematický hrad  

 

NÁŠ SVĚT 
(Walsbergerová) 

T43 
 
 
 

● Společné práce ve třídě, příprava třídy před 
prázdninami.  

➔  Zapojím se do práce ve třídě.   



 
 

TŘÍDNÍ SDĚLENÍ 
T43 

 

Milí rodiče a páťáci, čeká nás předposlední týden v páté třídě. Učit dle rozvrhu se budeme v pondělí a úterý.  

Ve středu 22.06. pořádá Žákovský parlament benefiční snídani pro Ukrajinu. Prosím vás o pomoc s přípravou jídla ( 

sladké, slané, ovoce…)  za naši třídu. V pondělí se s páťáky domluvíme, co kdo přinese. Cílem je společně se 

potkat, pohovořit, posnídat a přispět dobrovolnou částkou na podporu ukrajinských  rodin. Za sebe, Zdeničku a 

Ivanku si  vás dovolujeme požádat o pochopení a splnění našeho přání: “ Místo květin a jiných pozorností  ke konci 

školního roku, zvyšte prosím částku dobrovolného příspěvku. “ Moc děkujeme!  

OD STŘEDY VYBÍRÁME UČEBNICE Z PÁTÉ TŘÍDY mimo ANGLIČTINU. Jsou to matematika, český jazyk, 

přírodověda a vlastivěda.   

 

Ve čtvrtek 23.06 od 16:00 v tělocvičně naší školy budeme  pro veřejnost prezentovat náš třídní projekt. Proberte se 

svými dětmi, zda se odpoledne zúčastní také. A pokud můžete přijďte se podívat také! Po skončení se s vámi rádi 

potkáme na neformální “kus řeči, ” v páté třídě.  

V pátek 24.06. jedou parlamenťáci na výlet.  

 Klidné dny přeje!  

Míša, Ivanka a Zdenička 

  

 

 
 

 

 


