
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Irena Vojáčková 5. A 23. 3. – 27. 3. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče a milé děti,  

tak máme za sebou týden dálkového vyučování. Jak jsem psala minulý týden, mám 

ve třídě šikulky. Jsem ráda za možnost práce online, protože děti vidím, slyším…. 

Tento týden se tedy vrhneme do práce již s nějakými zkušenostmi. Těším se na to. 

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK 
Pondělí: 
Mluvnice: zájmena – rozlišování podle 

druhů, PS str.28/4 
Čtení: Bruncvík 
Úterý: 
Mluvnice: třídění zájmen 
Středa:  

Mluvnice: skloňování zájmen já, ty, se 
PS str. 28/ 5,6,7 
Čtení: čtení vlastní knihy + zápis do 
deníku 
Čtvrtek: 
Mluvnice: skloňování zájmen  my, vy, 

Pátek: 
Mluvnice: skloňování zájmen ten, náš, 
on, ona, ono                

  Pondělí: 
   procvičování zde: 

   procvičování zde: 
   zde čtení: 
   Úterý: 
   procvičování zde: 
   procvičování zde: 

   Středa: 
   procvičování zde: 
   procvičování zde: 
   procvičování zde: 
   Pátek: 
   procvičování zde: 

   procvičování zde:  

MATEMATIKA 
Pondělí: 
Desetinná čísla – porovnávání 
Úterý: 

Desetinná čísla – sčítání a odčítání 
PS str. 28 / 1-6 
Středa: 
Převody jednotek – času 
PS str. 10 /1-4 
Čtvrtek: 
Sčítání, odčítání přes 1 000 000 

PS str. 10 /5,6 
Pátek: obsah čtverce a obdélníka 
PS str. 49 / 11,12 

 Pondělí: 
 procvičování zde: 
 procvičování zde: 

 Úterý: 
 procvičování zde: 
 Středa: 
 procvičování zde: 
 procvičování zde: 
 Čtvrtek: 
 procvičování zde: 

ANGLICKÝ JAZYK   

K. HAVLOVÁ,  

H. ŽEJDLÍKOVÁ 

Tento týden si zopakujeme a 
procvičíme lekci 2.  

Úterý:  

Procvičování čtení s porozuměním – 
slovní zásoba UNIT 1 a 2 (více 

informací a pokyny v dokumentu) 

Procvičování poslechu  

Středa:  

Procvičování slovesa to be – krátké a 

dlouhé tvary, záporné tvary Hravé 
opakování slovní zásoby  

Čtvrtek:   

Procvičování přivlastňovacího ´s, 

zájmen, ano / ne otázek   

 

Čtení s porozuměním  

 

poslech 

 

to be ,  to be - zápor  

hry, slovíčka 

 

 

přivl.zájmena , přivl. ´s 

yes / no questions 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/zajmena1.htm
https://www.umimecesky.cz/cviceni-zajmena-druhy
https://www.gramar.in/cs/test.php
http://skolicka6.sweb.cz/ZAJMENA/ZAJMENA5.htm
https://www.slovnidruh.cz/druhy-zajmen-cviceni/
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/zajmena2.htm
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Český%20jazyk&search1=03.+Z%C3%A1jmena#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Český%20jazyk&search1=03.+Z%C3%A1jmena#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Český%20jazyk&search1=03.+Z%C3%A1jmena#selid
http://www.ucirna.cz/cestina/zajmena_sklonovani.php
https://cs.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-decimals/arith-review-comparing-decimals/e/comparing_decimals_1
http://pataci.wz.sk/articles/zlomky-a-desetinna-cisla/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla&topic=03.+S%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD%2C+od%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=08.+P%C5%99evody+jednotek&topic=05.+Jednotky+%C4%8Dasu+-+porovn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD#selid
https://skolakov.eu/matematika-4-trida/prevody-jednotek
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=05.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+p%C5%99es+milion&topic=06.+S%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD%2C+od%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD#selid
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/zejdlikova_1.pdf
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/listening?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/games/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/vocabulary/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/grammar/exercise5?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/grammar/exercise4?cc=cz&selLanguage=cs
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PŘÍRODOPIS 
Pondělí:  
Kožní soustava uč. str. 63 přečíst + 

video 

Pátek: 
Procvičování učiva o kůži- zápis do 
sešitu 

   Pondělí: 
   video zde: 

   Pátek: 

   procvičování zde: 
   zápis: 

VLASTIVĚDA 

 

Úterý: 
Zanikne česká řeč: 

Učebnice str. 18 – přečíst + vypracovat 
otázky 1 – 5 a odeslat na můj email 
 
Čtvrtek: 
Povstání v roce 1848 – přečíst str. 19 

Úterý: 
prezentace zde: 

prezentace zde: 
video zde 

   video zde 
   video zde 
   Čtvrtek: 
   video zde 

    
    

 POZNÁMKY 

 Můj email: iru@email.cz 

 

Pokud učební látce neporozumíte, můžeme si o ní popovídat při našem online učení. 

 

Doplňkové učivo: 

Nezapomeňte číst mimočítankovou četbu / má být 6 knih za celý školní rok / 

 

Zdroje: 

www.onlinecviceni.cz 

https://skolakov.eu/ 

www. gramar.in/cs 

www.umimecesky.cz 

www.rysava.websnadno.cz 

 

TV nebo Youtube: 

Byl jednou jeden život 

Dějiny českého udatného lva 

 

 

Irena Vojáčková 

Třídní učitelka 5. A 

https://www.youtube.com/watch?v=EgM6NVi78z4
http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/kuze.htm
https://docs.google.com/presentation/d/1WX5cQ9xRfyF24NMuMcv1zE6bHV-KsOTl5lAmt_-IqUw/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i23
https://docs.google.com/presentation/d/1SWaG7gtQqaYkKHkv4ogls3Vug6vhFIHGxmIIuhujyBs/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0
https://docs.google.com/presentation/d/10pKNh5Rf6Rc0JNDO55ciFaxYp6Sy1Ge37a83DQnXP6Q/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i7
https://www.youtube.com/watch?v=--6U9WHODok
https://www.youtube.com/watch?v=EIEZRc8ikBQ
https://www.youtube.com/watch?v=k_z4YtLXAWo
https://www.youtube.com/watch?v=ty7z4mEKAYI
http://www.onlinecviceni.cz/
https://skolakov.eu/
https://www.gramar.in/cs/
http://www.umimecesky.cz/
http://www.rysava.websnadno.cz/

