
 

 

     

     Týdenní plán – 5. A 

 

OD: 

3. 4. 

2023 

 

DO: 

 7. 4.  

2023 

Informace pro rodiče: 

4. 4. - divadelní představení, žáci přinesou 50 Kč. 

Wocabee –  opět jsem vynulovala body, výsledky mají žáci vyvěšeny ve třídě. Jedeme od začátku! 

Velikonoční prázdniny: od 6. 4. – 10.4. (čtvrtek, pátek, pondělí) 

Ve třídě již nemáme kapesníky – prosím o přinesení krabicových kapesníků ty žáky, kteří je posledně 

nepřinesli. Prosím o 5 Kč za hedvábné papíry na PČ (někdo už dal). Děkuji 

11. 4. Dopravní výchova v DDM Chodov 

Český jazyk Slovesa – způsob oznamovací. Přítomný, budoucí a minulý čas. Násobení 
přirozeným číslem menším než 10 – 1 činitel je des. číslo. Příčestí činné. 
Časování sloves (i zvratných)  v minulém čase. Pravopis: vyjmenovaná slova, 
koncovky podstatných a  přídavných jmen, shoda podmětu s přísudkem.  
Sloh: Popis pracovního postupu.  
U: 138 - 142    PS: do str. 62 
 

 

Matematika Desetinná čísla – sčítání, odčítání, porovnávání a zaokrouhlování. Násobení a 
dělení 10, 100. Zlomky se jmenovatelem 10, 100 a jejich zápis des .číslem. 
Násobení – 1 činitel je des. číslo. Slovní úlohy. Upevňování početních operací.  
G -  Souměrnost: rozlišování osově souměrných útvarů. Jednotky objemu a jejich 
převody. 
U: 23 -  25     Užitečné počítání: 24 -  27                                                                                                                                                                                                                    

 

Anglický jazyk  Osvojování zákl. slovní zásoby v komunikačních situacích tematických okruhů: 
roční období- season (rozšiřující učivo: počasí – weather), Velikonoce – Easter. 
Poslech s porozuměním – poslechový text s vizuální oporou. Používání slovníku. 
Čtení s poroztuměním: Easter. The sun, snow and rain. Mluvení a psaní 
v rozsahu slovní zásoby. Projekt: Happy Easter.  Wocabee.  
U: 130 - 133     PS: 78 - 79  

 

Čtení, psaní 

 

R. Dahl – Matylda – čtenářská dílny 

Čítanka: Národní obrození:  s. 172 – 175  

Popis pracovního postupu: „Malujeme velikonoční vajíčka“. 

Vlastivěda 

dějiny 

Obrození měšťanské společnosti- nástup kapitalismu, nadvláda němčiny, počátky 
národního obrození. František Palacký. Josef Kajetán Tyl. Obrození na postupu.  
U: 25 – 27   (na pondělí nezapomeň přinést tebou vymyšlený pracovní list na 
zopakování učiva ze stran 17 – 24, minimálně 2 různá cvičení). 

Přírodověda Opakování: Naše smysly. Tvoření do Lapbooku.  

U: 62 - 63   PS: do s.34 

Vzkaz pro děti: 

Všem přeju krásné velikonoční svátky a v úterý se na vás budu těšit!!! 

 



 


