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PŘEHLED 

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně, zde najdete přehled učiva na další týden. Tento 
týden se pokusíme zabývat zájmeny, procvičováním desetinných čísel, čtením s 

porozuměním, posuneme se také dál v učivu Př a Vl. Snažím se být s Vámi ve spojení, 
proto, prosím, kontrolujte své e-maily. Neváhejte mne kdykoliv kontaktovat, mohou i 
děti samy. Všechny Vás musím velmi pochválit za Vaši píli a snahu, jsem na Vás moc 

pyšná, velmi mne také těší Vaše reakce, jak to zvládáte, co máte hotovo, jak plánujete 

čas a s jakým výsledkem studujete. Společně to zvládneme!  

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: Druhy zájmen – přehled 

druhů v tabulce, naučit se do konce 

týdne jako básničku 

Úterý: Koncovky podstatných jmen 

Středa: Čtení s porozuměním-

Experimenty-Jak natočit film 

Čtvrtek: Určování druhu zájmena 

Pátek: Druhy zájmen - 

procvičování 

Pondělí: Druhy zájmen 

 

Úterý: Cvičení zde 

Středa: Text zde 

 

Čtvrtek: Cvičení s řešením zde 

Pátek: Cvičení zde 

MATEMATIKA Pondělí: Desetinná čísla 

Úterý: Desetinná čísla pexeso k 

vytištění 

Středa: Matematické pojmy 

Čtvrtek: Zápis čísel přes milion 

Pátek: Kostičky 

Pondělí: Prezentace č.1.pps 

Úterý: PDF k vytištění zde 

Středa: Cvičení zde 

Čtvrtek: Cvičení zde 

Pátek: Cvičení zde 

ANGLICKÝ  

 JAZYK  

Pondělí: Procvičování čtení 

s porozuměním-slovní zásoba U1,2 

– pokyny v dokumentu  

Procvičování poslechu 

Úterý: Procvičování slovesa to be 

– krátké a dlouhé tvary, záporné 

tvary Hravé opakování slovní 

zásoby 

Pátek: Procvičování 

přivlastňovacího ´s, zájmen, ano / 

ne otázek   

 

Pondělí: Cvičení AJ - text - č.2.pdf 

 

Poslech zde 

Úterý: Cvičení zde     Slovíčka 

Cvičení - zápor zde       Hry 

 

Pátek: Cvičení zde 

           Cvičení zde 

https://www.pravopisne.cz/2016/11/pravidla-druhy-zajmen/
http://www.ucirna.cz/cestina/i_y_v_koncovkach_slov_sc.php
https://www.gramar.in/cs/test.php
https://www.skolaposkole.cz/cesky-jazyk/pravopis-tvaroslovny/zajmena/druhy-zajmen-online-test-1
http://skolicka6.sweb.cz/ZAJMENA/ZAJMENA5.htm
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/Prezentace-č.1.pps
http://pataci.wz.sk/zlomky/pexeso_5_des_zlomky.pdf
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=03.+Matematick%C3%A9+pojmy&topic=01.+N%C3%A1zvy+%C4%8Dlen%C5%AF#selid
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=01.+Z%C3%A1pis+%C4%8D%C3%ADsel+%28B%29#selid
https://www.matika.in/cs/test.php
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/Cvičení-AJ-text-č.2.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/vocabulary/?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/grammar/exercise3?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.) 

PŘÍROVĚDA Čtvrtek: Trávicí soustava – 

prezentace, cvičení, video 

Pátek: Vylučovací soustava – 

prezentace, cvičení, video 

 

Čtvrtek: Prezentace zde 

Cvičení zde                 Video zde 

Pátek: Prezentace zde 

Cvičení zde                 Video zde 

VLASTIVĚDA Pondělí: Rozkvět kultury a umění - 

prezentace, cvičení, video   

Středa: Politické probuzení – 

prezentace, cvičení 

 

 

 

Otázky pro vás (zaslat odpovědi 

na xaraatevi@seznam.cz): 

 

Pondělí: Prezentace zde 

Cvičení zde                Video zde 

Středa: Prezentace zde 

Cvičení zde   

Dějiny udatného českého národa-

Revoluce 1848 

1.Co se stalo v červnu 1848?    

2.Co je cenzura?                      

3.Co je petice?                      

4.Kdo je K.H.Borovský?            

5.Co se stalo s češtinou? 

PRACOVNÍ  

ČINNOSTI 

(DOBROVOLNÉ) 

 

Úterý: Motýlek-vyrob si motýlka Úterý: Návod zde 

VÝTVARNÁ  

VÝCHOVA 

(DOBROVOLNÉ) 

 

 

Čtvrtek: Jaro – kvítí a můžeš do 

své práce umístit motýlky, nemáš-li 

doma barvičky, použij fantazii a 

pastelky, fixy 

Čtvrtek: Návod zde 

TĚLESNÁ 

VÝCHOVA 

(DOBROVOLNÉ) 

Kdykoliv tancuj online místo 

sezení u PC, registrace je zdarma 

Najdeš zde 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Čti, prosím, texty pozorně. 

 Upřednostni kvalitu před kvantitou 

(množstvím). 

 Příklady z matematiky, prosím, vypočítej 

(on-line, ŠS, papír), z chyb se pouč, zkus 

to znova, najdi chybu, nevzdávej se! 

Vím, že jste všichni moc šikovní, že to 
zvládáte a zvládnete. Stále platí, že 
pracujete svým tempem, dle svých 

možností a schopností. Vložila jsem zde 
i Vv, Tv a Pc, práce jsou dobrovolné a 

ráda je uvidím, pokud je zvládneš a 

zašleš na můj e-mail. 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1N4aalnadYbWEE5gYeAX4KPwf29zf2tM1TErfXO72pA4/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0
http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/traveni.htm
https://www.youtube.com/watch?v=vlM5vn1XZqg&list=PLLFrTn_EzuCWuDv8aUfm4kJD7S_A1koK1&index=2
https://docs.google.com/presentation/d/1d63q4AG49JDMyXAfNz0-dCgy_jGKHPhEKlrYXfEwuIU/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0
http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/mocova_soustava.htm
https://www.youtube.com/watch?v=A7srKST7Itg
https://docs.google.com/presentation/d/1VqgEF14aQsyc2Mk1EUySsn5NimErv8Jq9Y4Fug-t71E/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0
http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/06_romantismus.htm
https://www.youtube.com/watch?v=EYajIEtEb3g
https://docs.google.com/presentation/d/1BQEoY3bMqC_0YVb4oSV9at6_ypQ2Ogrfuwq0cIZ4ll8/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0
http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/07_politicke_probuzeni.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ty7z4mEKAYI&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=84
https://www.youtube.com/watch?v=ty7z4mEKAYI&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=84
https://www.youtube.com/watch?v=2A7exMoVMws
https://www.youtube.com/watch?v=JAe2N12-NI4&list=PLS2GdwHtn4OHW78E4RmcWxSkIUrKAtCYQ
https://ceskyinstituttance.cz/projekty/degezetko/
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 Rozvrhni si, prosím, čas na jednotlivé 

předměty, pokus se pracovat dle rozvrhu 

na dané dny.  

 Dbej, prosím, na odpočinek, rozvrhni si i 
pauzy, seď správně u stolu, drž správně 

psací náčiní, dodržuj hygienu. 

 Pokud bude v zadání, že máš svou práci 

odeslat na můj e-mail, popros svého 
rodiče, aby ti s tím pomohl, pokud 

nemáš svůj vlastní, prosím. 

 

 

Upřesňující informace:  

Vypracované otázky z Vl stačí napsat na papír – vyfotit a poslat nebo vypracovat 

na PC, samozřejmě dle Vašich možností.  

Žáci, kteří potřebují ke své práci tabulky, přehledy – pracujeme na tom – budou 

k dispozici, budu Vás informovat. 

 

Budu se těšit na Vaše práce, zprávy, jak se Vám daří, s čím potřebujete 

pomoci a hlavně ať jste zdraví! 

 

 

Mgr. Iveta Cée 

Třídní učitelka 5. B 


