
Týdenní plán  

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA  DATUM 

ZŠ Kamenka Iveta Cée 5. B 30. 3. – 3. 4. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně, opět zde najdete přehled učiva na další týden. 
Tento týden se budeme zabývat druhy zájmen, skloňováním zájmena já, 

procvičováním desetinných čísel, čtením s porozuměním, posuneme se opět dál v učivu 
Př a Vl. Všechny Vás znova velmi chválím, že učivo dle svých možností zvládáte, velmi 

mne těší, pokud mi posíláte své práce, pokusím se je umístit na web školy. 

 

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

ČESKÝ JAZYK Po: Druhy zájmen PS s. 27 (pokud 

u sebe nemáte PS – dávám 

k vytištění) 

Út: Čtení s porozuměním – 

Gramar.in - Humorné – Lililinda 

Superhvězda 

St: Druhy zájmen 

Čt: Zájmena – opakování – vytiskni 

a pošli na můj email: 

iveta.cee@kamenka-celakovice.cz 

Pá: Zájmena osobní – skloňování 

zájmena já 

Po: PDF PS s.27 

      Procvičování zde 

Út: Cvičení zde 

 

   St:  Procvičování zde 

 

   Čt: Zájmena – druhy PL 

  

   Pá: Prezentace zájmeno JÁ 

         Cvičení zde 

MATEMATIKA Po: Porovnávání desetinných čísel 

Út: Zapiš mezi kterými čísly des.   

číslo leží 

St: Desetinné číslo PS s. 26,27 

 

Čt: Slovní úlohy – matika.in-5. 

ročník-slovní úlohy 

Pá: Osová souměrnost – PS. 43 

Po: Cvičení zde a  zde 

Út: Cvičení zde 

 

St: M-PDF PS s. 26 

      M-PDF PS s. 27 

Čt: Cvičení zde 

Pá: M-PDF-PS s. 43 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

Po: Čtení s porozuměním 

Út: Sloveso to be, zájmena, 

přivlastňovací ´s 

 

Pá: Sk. p. Havlové - učebnice str. 

34, pracovní sešit str. 82 – 

Slovníček (zde najdete názvy 

předmětů) + Pracovní list 

 

Po: AJ – PDF - čtení 

Út: Cvičení zde 

 

 

Pá: AJ – PDF – PL (sk. p. Havlové) 

      Cvičení zde 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/5B-Nova_Priloha_PDF-PS-s.-27.pdf
https://www.umimecesky.cz/cviceni-zajmena-druhy
https://www.gramar.in/cs/test.php
https://www.slovnidruh.cz/druhy-zajmen-cviceni/
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/5B-Tydenni-plan-30_3-3_4_2020-Zájmena-druhy-PL.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/5B-Tydenni-plan-30_3-3_4_2020-Prezentace-zájmeno-JÁ.pptx
https://www.umimecesky.cz/cviceni-me-mne-zajmeno-ja
https://cs.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-decimals/arith-review-comparing-decimals/e/comparing_decimals_1
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=02.+Porovn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD#selid
http://pataci.wz.sk/zlomky/zlomky11.htm
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/5B-Tydenni-plan-30_3-3_4_2020-M-PDF-PS-s.-26.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/5B-Tydenni-plan-30_3-3_4_2020-M-PDF-PS-s.-27-1.pdf
https://www.matika.in/cs/test.php
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/5B-Tydenni-plan-30_3-3_4_2020-M-PDF-PS-s.-43.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/5B-Tydenni-plan-30_3-3_4_2020-AJ-PDF-čtení.pdf
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/test?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/5B-Tydenni-plan-30_3-3_4_2020-AJ-PDF-PL.pdf
https://elt.oup.com/student/project/level1/picturedictionary?cc=cz&selLanguage=cs
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Sk. p. Cée – učebnice s.44/cv.2 – 

přečíst a s. 45/cv.3,5 - doplnit, PS 

s. 36/cv.3,4  (k vytištění v PDF) 

 

AJ –PDF – učebnice (sk. p. Cée) 

AJ –PDF – učebnice1 (sk. p. Cée) 

AJ – PDF – PS (sk. p. Cée) 

Příběh - video 

PŘÍRODOVĚDA Čt: Rozmnožovací soustava 

 

 

Pá: Nervová soustava 

Čt: Prezentace zde 

      Cvičení zde 

      Jak se zrodí člověk - video 

Pá: Prezentace zde 

      Cvičení zde 

      Video zde   a    zde 

VLASTIVĚDA 

 

Po: Nespravedlivé Rakousko 

 

St: Národ sobě 

Po: Prezentace zde 

      Cvičení zde 

St:  Prezentace zde 

      Cvičení zde 

      Opakování zde 

VÝTVARNÁ  

VÝCHOVA 

Čt: Vyrobený jeřáb vybarvi dle 

fantazie 

Čt: Použij barvy, fixy, barevné 

papíry, pastelky,…. 

PRACOVNÍ  

ČINNOSTI 

Út: Zvedací jeřáb z kartonu, 

krabiček, třeba od čaje, léků,…, 

brčka, provázku a nezapomeňte mi 

Váš výtvor poslat, budu se těšit 

Út: Návod 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! 

 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: 

Velmi děkuji všem, kteří jste mi do 
pátku zaslali vypracované odpovědi na 

otázky z Vlastivědy. Prosím ty, kteří jste 
to ještě nezvládli, abyste tak učinili co 

nejdříve, na Vaše odpovědi se těším. 

Děkuji také velmi za krásné výtvarné 

práce, moc se Vám to všem povedlo a 

doufám, že jste se tím i trochu zabavili! 

Vím, že jste všichni moc šikovní, že to 
zvládáte a zase zvládnete. Stále platí, že 

pracujete svým tempem, dle svých 
možností a schopností. Nadále jsou 
práce z Vv a Pc dobrovolné a ráda je 

uvidím. 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/5B-Tydenni-plan-30_3-3_4_2020-AJ-PDF-učebnice.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/5B-Tydenni-plan-30_3-3_4_2020-AJ-PDF-učebnice1.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/5B-Tydenni-plan-30_3-3_4_2020-AJ-PDF-PS.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8irSFvoyLHQ&list=PLi4VcyzNth1d1lMVHGPhXIF--MlW9BL7u
https://docs.google.com/presentation/d/1LFlL3WnR9-gZztkUhJmejyswpOzDgeGJYlaxIbW7zZg/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g2b38a8e6e_00
http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/rozmnozovaci.htm
https://www.youtube.com/watch?v=aIKDSRW8w_4
https://docs.google.com/presentation/d/1e111bD3vLCJxDi7Eez0nfa5soe4j0vfr-aj15wTp0ek/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0
http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/nervova_soustava.htm
https://www.youtube.com/watch?v=3xAOxVoRqpE
https://www.youtube.com/watch?v=-k3qATXHK64
https://docs.google.com/presentation/d/1yq66nBvwdjQJIgXQeEuzJ3ps6rMzfore63Ff-SYcUQE/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0
http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/08_nespravedlive_rakousko.htm
https://docs.google.com/presentation/d/10pKNh5Rf6Rc0JNDO55ciFaxYp6Sy1Ge37a83DQnXP6Q/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0
http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/09_narod_sobe.htm
http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/opak01_ceske_zeme_soucast_rak.htm
http://www.pomocucitelum.cz/katalog-ucebnich-materialu/ostatni/pracovni-cinnosti/zvedaci-jerab-z-kartonu-793.html
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iveta.cee@kamenka-celakovice.cz, 

popros svého rodiče, aby ti s tím pomohl, 

pokud nemáš svůj vlastní, prosím. 

 

Také Vám přikládám vypracovanou 

prezentaci na trávicí soustavu od Kačky 

ke zhlédnutí: Trávicí soustava 

 

 

Upřesňující informace:  

Vypracovaný PL z ČJ, prosím vytiskněte, vypracujte, vyfoťte či naskenujte a zašlete na 

můj email nejpozději do pátku.  

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 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/5B-Tydenni-plan-30_3-3_4_2020-Trávicí-soustava.pptx

