
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka František Šturma 5. C 23. 3. – 27. 3. 2020 

PŘEHLED 

Zdravím všechny z 5. C! 

Je před námi další týden výjimečných opatření, které si nikdo z nás ještě před 
krátkou dobou nedovedl představit. Přesto je důležité, abychom nějakým způsobem 
pokračovali v učení, i když v takovéto netradiční formě. Za český jazyk se chci zatím 

stále zaměřovat na upevnění dosavadních poznatků, takže v tomto týdnu budeme 

dále opakovat.  

Přeji vám chuť do práce, dobrou náladu a hlavně hodně zdraví.  

František Šturma 

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

ČESKÝ JAZYK  Spisovná a nespisovná čeština 

 Koncovky podst. jmen r. středního 

 Koncovky podst. jmen - shrnutí 

 

 

 Druhy přídavných jmen 

 

 Čtení 

 Poslechněte si dvě ukázky ze  

Starých pověstí českých A. Jiráska. 

(Ne)spisovná čeština 

oranžový sešit str. 36-37 

oranžový sešit str. 38-39 

Koncovky podstatných jmen 1 

Koncovky podstatných jmen 2 

Druhy přídavných jmen 1 

Druhy přídavných jmen 2 

Pokračujte v četbě vlastní knihy. 

O Křesomyslu a Horymírovi 

Dívčí válka 

 

MATEMATIKA Obvod, obsah obdélníku a čtverce: 

Připomeň si v učebnici na str. 34 a 

67 

Desetinná čísla – zápis, čtení: 

Připomeň si v učebnici na str. 86 a 

88 (růžový text)  

Porovnávání desetinných čísel: 

Podívej se na video - ODKAZ ZDE, 

Učebnice str. 96/1,2 

Procvičování 1 – prac. sešit str. 46, 

47/1,2 a 48/5,6,7 

Procvičování 2 – Zápis desetinných 

čísel 

Procvičování 3 – prac. sešit str. 26, 

27/5,6,7 

Procvičování 4 – Porovnávání 

desetinných čísel  

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

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) 

 

 

  Čtení s porozuměním  

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4072
file:///C:/Users/NTB%20001/Documents/Online-vyuka/Týdenní%20plány%20tříd%20-%20krize/2020_03_23-27/Koncepty/5C/rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/koncovky_podstjmen1.htm
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/koncovky_podstjmen2.htm
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_druh1.htm
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_druh2.htm
https://www.mujrozhlas.cz/stripky-z-archivu/o-kresomyslu-horymirovi
https://www.mujrozhlas.cz/stripky-z-archivu/divci-valka
https://www.youtube.com/watch?v=CsEiP96c2V0
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=01.+Z%C3%A1pis+%C4%8D%C3%ADsel#selid
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=01.+Z%C3%A1pis+%C4%8D%C3%ADsel#selid
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
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
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/čtení-5-třídy.pdf
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Procvičování poslechu  

Čtvrtek:  

Procvičování slovesa to be – krátké 

a dlouhé tvary, záporné tvary 

Hravé opakování slovní zásoby  

Pátek:   

Procvičování přivlastňovacího ´s, 

zájmen, ano / ne otázek   

 

poslech 

 

to be ,  to be - zápor  

hry, slovíčka 

 

přivl.zájmena , přivl. ´s 

yes / no questions 

 

PŘÍRODOVĚDA Dýchací soustava: Přečti si text a 

prohlédni si obrázek v učebnici na 

straně 58. Podívej se na video – 

ODKAZ ZDE 

Do sešitu nakresli obrázek dýchací 

soustavy a popiš její části. 

Procvičování – Dýchací soustava 

 

 

VLASTIVĚDA 1. TEREZÍN A JOSEFOV 

Přečtěte si článek na internetu a 

do sešitu odpovězte na otázky: 

a) Kdo založil pevnosti Terezín 

a Josefov, po kom jsou 

pojmenované? 

b) V jakém slohu jsou pevnosti 

postavené? 

c) Co chránilo Terezín před 

minovými útoky? 

d) Jak se nakonec uplatnil 

Josefov? 

 

2. BAROKNÍ PAMÁTKY 

Prohlédněte si barokní památky 

ČR v druhém odkazu (stačí 

rozkliknout červený bod). Jaké 

barokní památky se nacházejí 

v našem okolí? Znáte i nějaké 

okolní památky, které v mapě 

nejsou? 

 

3. OBČAN NEBO PODDANÝ 

Přiřaďte obrázky k poddanému 

nebo občanovi v přiloženém 

souboru (Vypracujte jen ústě) 

 

 

4. VYNÁLEZY MĚNÍ ŽIVOT LIDÍ 

Prohlédněte si prezentaci 

1. 

Terezín a Josefov 

 

 

 

 

 

2. 

Barokní památky 

 

 

 

3. 

Občan nebo poddaný 

 

 

4. 

Vynálezy mění život  

 

 

 

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
https://www.youtube.com/watch?v=D0T2DL7LjbE
http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/dychani.htm
https://www.ceskozemepribehu.cz/misto/173-pevnosti-terezin-a-josefov-vznikly-jako-obranne-stity-proti-vypadum-z-pruskeho-kralovstvi-zalozil-je-v-18-stoleti-josef-ii
https://fred.fraus.cz/qf/cs/ramjet/knihovna/ebf2250fa96de17
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/poddaný-nebo-občan.jpg
https://docs.google.com/presentation/d/1_YjI4bj701qIp2IdYe0nH8slefePiWLKcwEPgkTiLo4/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0
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POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Zadané úkoly se snažte pečlivě 

vypracovat – děláte to pro sebe. 

 Rozvrhněte si úkoly do jednotlivých dnů, 

utvořte si doma vlastní rozvrh hodin. 

 Jednotlivé předměty střídejte a 

nezapomínejte na odpočinek. 

 

Vzkaz od p. uč. Kučerové: 

Věřím, že si s úlohami z matematiky 

dobře poradíte. Držím palce. V případě 
dotazů mě určitě kontaktujte! Zdraví 
vás všechny vaše učitelka matematiky 

Pavlína Kučerová pavkuc@centrum.cz 

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

Pro zájemce Nestandardní úlohy z matematiky 

 

 

Přeji vám vše dobré, v případě vašich dotazů, námětů, či připomínek mě neváhejte 

kontaktovat. 

 

Třídní učitel: Mgr. František Šturma 

  F.sturma@seznam.cz 

 Tel.: 604 544 931 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika/1927-5-rocnik/2386-slovni-ulohy

