
PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  12. do 16. 4. 2021 
Třída:  5.B 

 

Český jazyk Po 12. 4. Číslovky - psaní číslovek slovně, rozlišov. číslovek 

              základních a řadových a jejich číselný zápis - ŠS, 

               učebnice str. 112, 114, LWS 

DÚ na Teams - Týmy 5.B - DÚ - Příspěvky  

__________________________________________________ 

Út 13. 4.   Číslovky - skloňování číslovek dva, oba, tři,.. 

               - zápis do ŠS, učebnice str. 113 

                Test Forms - Doplňovačka, slovní druhy 

DÚ na Teams - Týmy 5.B - DÚ - Příspěvky 

__________________________________________________ 

St 14. 4. Vyhodnocení testu 

              Opakování a procvičování psaní a rozlišování 

              druhů číslovek - LWS, umíme česky,.. 

DÚ na Teams - Týmy 5.B - DÚ - Příspěvky 

__________________________________________________ 

Čt 15. 4. Opakování určování mluvnických kategorií 

               podstatných a přídavných jmen, sloves - ŠS, LWS,.. 

DÚ na Teams - Týmy 5.B - DÚ - Příspěvky 

__________________________________________________ 

Pá 16. 4. Test Forms - mluvnické kategorie podstatných a 

                přídavných jmen, sloves 

Matematika Po 12. 4. Násobení a dělení desetinných čísel čísly 10, 100,  
                1 000, převody jednotek délky - ŠS, PS, LWS 
_________________________________________________ 
Út 13. 4. Kontrola týdenního úkolu Opakování 2 
                Opakování na test - sčítání a odčítání desetinných 
                čísel                 
__________________________________________________ 
Čt 14. 4. Test Forms na sčítání a odčítání desetinných čísel 
                 PS násobení a dělení desetinných čísel číslem do 10 
__________________________________________________ 
Pá 15.4. Geometrie - rýsování různých druhů trojúhelníků,  
                výpočty obvodů daných trojúhelníků               
 

Anglický 
jazyk 

P.uč.Srchová 

- WB str. 41/I can 



- uč.str. 50/ cv.4b - odevzdat do pátku do mailu nebo v Teams 

do chatu 

- uč. Str.50/cv.1a,b přepsat do grammar 

 

Jeřicha: 

- Oddíl 4D učebnice i pracovní sešit 

- Oddíl Culture 

 
Přírodověda St 14. 4. Do středeční hodiny - přečíst Kostra - učeb. Str. 55-56 

               + v PS str. 31  cv.1, 2 doplnit  (společná kontrola) 
               Umět pojmenovat kosti na kostře člověka 
               Kostra člověka - vybrat a poznamenat si důležité  
               informace a zajímavosti ke kostře a kostem člověka 
 

Vlastivěda Připravte si pracovní list o Marii Terezii na hodinu ve čtvrtek, 

odevzdejte vypracovaný úkol v zadání v Teamsech. Zkontrolujte 

v sešitu, že máte z přechozích úkolů zapsaný zápis z baroka a o 

J. A. Komenském. 

 

 

Další 
informace: 

DÚ na Teams budu vkládat postupně. Posílejte je zpět na můj 
e-mail. Opravy chyb dělejte do ŠS - zezadu.  :-) 
 

 


