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PŘEHLED 

Vážení rodiče a milí žáci,  

máme před sebou další týden netradiční výuky. V tomto týdnu si zopakujeme 

vyjmenovaná slova a nadále budeme procvičovat sčítání a odčítání desetinných čísel. 

Všechny Vás musím pochválit za vaši snahu a pracovitost. Nadále se budeme 

pravidelně setkávat při online učení. Přeji Vám všem samé sluníčkové dny. 

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

ČESKÝ JAZYK 

 
 

 

  Pondělí : 
  Mluvnice :procvičování pravopisu zájmen 
  Uč.str.113/ 15,16- ústně,17 – do sešitů 
  Čtení : čtení vlastní knihy 
  Úterý : 
  Mluvnice : Procvičování vyjmenovaných slov 
  PS str.17/ 10 a,b 
  Středa : 
  Mluvnice Procvičování vyjmenovaných slov¨ 
  PS str.17/ 10 c,d 
  Čtvrtek : 
  Sloh : Dopis kamarádovi 
  Uč. str.117 – přečíst a úkol d/ napsat    
  kamarádovi 
  Čtení : O Golémovi 
  Pátek : 
  Mluvnice : Číslovky 
  Uč.str.119 – tabulka –přečíst 
  Uč.str.119/2 – opsat do sešitu a vypsat  
  číslovky na určité a neurčité 

Pondělí : 
zde procvičování  
 
video - čtenářská dílna 
Úterý : 
zde procvičování 
 
Středa : 
zde procvičování 
 
Čtvrtek : 
čtení zde 
 
 
 

   Pátek : 
   zde procvičování : 

MATEMATIKA 
  Pondělí : sčítání desetinných čísel 
  PS str. 19/ 7-10 , uč.str.101/2,3 - ústně 
  Úterý : odčítání desetinných čísel 
  Uč.str.103/2,3 –ústně , PS str.30/1-5 
  Středa : odčítání desetinných čísel 
  PS str.31/6-11 
  Čtvrtek : procvičování sčítání a odčítání 
  desetinných čísel 
  Pátek : krychle a kvádr 
  Uč.str.105 – přečíst 
  PS str.51/ 1-4 

Pondělí : 
výklad sčítání desetinných čísel 
Úterý : 

   výklad odčítání desetinných čísel 
 
   Čtvrtek : 
   zde procvičování : 
   zde procvičování : 
   Pátek : 
   výklad kychle, kvádr 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

H. ŽEJDLÍKOVÁ 

Tento týden si zopakujeme  
a procvičíme 1. a 2. lekci. 

Naučíme se novou slovní zásobu (školní 
předměty) z lekce 3D. (Některá slovíčka již 
znáte.) 

Úterý : 

Procvičování čtení  
s porozuměním: slovní zásoba a gramatika 
Unit 1 a 2 (více informací a pokyny  
v dokumentu). 

Středa: 

Test lekce 2 – opakování: sloveso to be, 
zájmena, přivlastňovací ‘s. 

Unit 1 – opakování: číslovky 

 

Čtvrtek: 

 

 

 

 

 

Čtení s porozuměním 

 

 

 

Unit 2 Test 

 

Číslovky 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/zajmena1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=oUZK3sSvOiE
https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/vyjmenovana-slova/cviceni-na-vsechna-vyjmenovana-slova/
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/vyjmenovana-slova
https://www.gramar.in/cs/test.php
http://www.ucirna.cz/cestina/cislovky_obecne_informace.php
https://www.youtube.com/watch?v=sRZyO6dcWGs
https://www.youtube.com/watch?v=17jQZNiy-fs
https://www.umimematiku.cz/cviceni-desetinna-cisla-scitani-a-odcitani
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=2122&action=show#selid
https://www.youtube.com/watch?v=WnHyfpPLqIA
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/zejdlikova_2.pdf
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/test?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/vocabulary/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Unit 3D – nová slovní zásoba: školní 
předměty. Více informací v dokumentu. 

Procvičování výslovnosti školních předmětů. 

 

 

 

 

Pracovní list: školní předměty 

   

  Poslech: školní předměty 

 (Picture Dictionary: School Subjects) 

 

PŘÍRODOVĚDA 
Pondělí : Smyslová soustava 
Uč.str.64 – přečíst + vypsat smysly do 
sešitu, obrázek 
Čtvrtek : Smyslová ústrojí 
Shlédnout prezentaci, video 

 

  Čtvrtek : 

  prezentace zde  

  video oko 

VLASTIVĚDA 

 

  Úterý : Tovární výroba, rozvoj měst, 
  František Josef I. 
  Uč. str. 20- 21 přečíst 
  Pátek : 
  Shlédnutí prezentace + opsat poslední část 
/ jako zápis do sešitu, obrázek / 

  Úterý : 
  video 
 
  Pátek : 
  prezentace zde 

DOPORUČENÍ POZNÁMKY 

Rozvrhněte si čas na jednotlivá cvičení a rozplánujte si 
učivo. Nedělejte úkoly najednou, držte se mého rozvrhu. 

Dbejte i na odpočinek.  

Doporučuji sledovat dopolední vyučování na ČT2.  

Mezi úkoly si stanovte pauzu, podobně jako ve škole.  

Měňte předměty, nedělejte jeden předmět celý den.  

 

 

Dobrovolné učivo : 

čtení knih, doplňování čtenářského deníku 

 

Upřesňující informace : 

Všechna cvičení pište do školních 

nebo cvičných sešitů. 

 

 

email : 

irena.vojackova@kamenka-celakovice.cz 

hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz 

klara.havlova@kamenka-celakovice.cz 

pokud budete potřebovat cokoliv vysvětlit, jsme tu pro  
Vás na telefonu nebo na emailu.  

 

Mgr. Irena Vojáčková 

Třídní učitelka 5. A 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/zejdlikova_3.pdf
https://elt.oup.com/student/project/level1/picturedictionary?cc=cz&selLanguage=cs
https://docs.google.com/presentation/d/1W9xv8ZVEzxfmCQwo7U3XqvmdFzWY6vuTZmYQqEeIAPo/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_csCZ893CZ893&sxsrf=ALeKk01b-a8I_qMIcCIcAA_WoY5G-s7U5Q%3A1585342729613&ei=CWl-XvCEJaOK1fAP3uCugA4&q=Byl+jednou+jeden+%C5%BEivot+Oko&oq=byl+jednou+jeden+%C5%BEivot+smysly&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHMgQIABBHUABYAGDFbGgAcAJ4AIABAIgBAJIBAJgBAKoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab
https://www.youtube.com/watch?v=WnHyfpPLqIA
https://docs.google.com/presentation/d/1yq66nBvwdjQJIgXQeEuzJ3ps6rMzfore63Ff-SYcUQE/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0
mailto:irena.vojackova@kamenka-celakovice
mailto:hana.zejdlikova@kamenka-celakovice

