
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka František Šturma 5. C 30. 3. – 3. 4. 2020 

PŘEHLED 

Zdravím všechny z 5. C! 

Máte před sebou další týden samostatné domácí přípravy. Věřím, že se vám práce 
daří a že s ní nemáte žádné větší problémy. Tentokrát se budu těšit, jak se dočtete 

níže, i na první vaše příspěvky z domácí četby (ale nespěchá to). 

Přeji vám i vašim rodičům hodně pohody a dobré nálady. 

František Šturma 

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

ČESKÝ JAZYK  Zopakujte si druhy přídavných jmen 

  

 Přídavná jména tvrdá 

 

 

 Pravopisné opakování 

 

 Čtení 

 

 

 

 Poslechněte si další dvě ukázky ze 

Starých pověstí českých A. Jiráska. 

  Druhy přídavných jmen 1 

Druhy přídavných jmen 2 

oranžový sešit str. 38-40 

Skloňování příd. jmen tvrdých 1 

Koncovky příd. jmen tvrdých 2 

růžový pracovní sešit 11/12,13,14 

 

Pokračujte v četbě vlastní knihy. 

Jakmile knihu dočtete, napíšete 

stručný zápis a pošlete mi ho 

mailem. Zápis by měl obsahovat – 

autora a název knihy, stručný děj, 

co vás na knize zaujalo. 

O Bruncvíkovi 

O králi Ječmínkovi 

 

MATEMATIKA Obsah obdélníku a čtverce: výpočty 

Zápis, čtení, porovnávání 

desetinných čísel: prohlédni si 

pozorně prezentaci (zatím bez 

zaokrouhlování) 

Geometrie: body, přímky, útvary 

 

Procvičování 1 – pracovní sešit str. 

48/8, 9, 10 a str. 49/11, 12 a 

sloupeček písemného sčítání 

Procvičování 2 – pracovní sešit str.  

27/8,9  

Procvičování 3 – desetinná čísla  

Procvičování 4 –  geometrie1 

                         geometrie2 

Výsledky úloh z minulého týdne 

ZDE 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4070
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4975
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_tvrda1.htm
file:///C:/Users/NTB%20001/Documents/001_Čeká%20na%20zpracování/Týdenní%20plány%2030.3.%20-%203.4.2020/rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_tvrda2.htm
https://www.mujrozhlas.cz/stripky-z-archivu/o-bruncvikovi
https://www.mujrozhlas.cz/stripky-z-archivu/o-krali-jecminkovi
http://pataci.wz.sk/zlomky/des_cisla.pps
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4928
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5391
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5390
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/Výsledky-úloh-z-matematiky.docx
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

(P. UČ. 

HAVLOVÁ) 

Tento týden si zopakujeme a 

procvičíme 1. a 2. lekci 

Naučíme se slovní zásobu (školní 

předměty) z lekce 3D. (většinu 

slovíček – předmětů již znáte ze 

4.třídy.) 

 

Pondělí: 

Procvičování čtení s porozuměním: 

slovní zásoba a gramatika Unit 1 a 

2 (více informací a pokyny v 

dokumentu. 

 

Úterý: 

Unit 2 Test – opakování: 

sloveso to be, zájmena, 

přivlastňovací ‘s. 

Unit 1 – opakování: číslovky 

 

Pátek: 

Unit 3D – slovní zásoba: školní 

předměty: více informací v 

dokumentu. 

 

Procvičování výslovnosti školních 

předmětů. 

 

 

 

   

 

 

 

  čtení 

 

 

 

 

 

https://elt.oup.com/student/project

/level1/unit02/test?cc=cz&selLangu

age=cs 

 

 

 

https://elt.oup.com/student/project

/level1/unit01/vocabulary/exercise

1?cc=cz&selLanguage=cs 

 

Učebnice str. 34, pracovní sešit str. 

82 – Slovníček 

(zde najdete názvy předmětů)  

School subjects (školní předměty) 

– pracovní list  

Picture Dictionary: School Subjects 

https://elt.oup.com/student/project

/level1/picturedictionary?cc=cz&sel

Language=cs 

 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

(P. UČ. 

SOULKOVÁ) 

 

Tento týden si zopakujeme  

a procvičíme 1. a 2. lekci. 

Naučíme se novou slovní zásobu 

(školní předměty) z lekce 3D. 

(Některá slovíčka již znáte.) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/Příloha-AJ-Soulková-3.týden-reading.pdf
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/test?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/test?cc=cz&selLanguage=cs
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
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/vocabulary/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/vocabulary/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/picturedictionary?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/picturedictionary?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/picturedictionary?cc=cz&selLanguage=cs
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

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: 

Unit 3D – nová slovní zásoba: 

školní předměty. Více informací v 

dokumentu. 

Procvičování výslovnosti školních 

předmětů. 

 

Příloha 

 

 

Čtení s porozuměním 

 

 

 

Unit 2 Test 

 

Číslovky 

 

 

Pracovní list: školní předměty 

   

  Poslech: školní předměty 

 (Picture Dictionary: School Subjects) 

 

3.týden-reading.pdf 

 

PŘÍRODOVĚDA Oběhová soustava: Přečti si text a 

prohlédni si obrázek v učebnici na 

straně 59. Podívej se na video - 

srdce 

Do sešitu si zapiš, co tvoří 

oběhovou soustavu, co obsahuje 

krev. Zjisti, kdo objevil krevní 

skupiny a jméno si zapiš do sešitu.  

 

VLASTIVĚDA 
 

1. Přečtěte si v učebnici strany 16 

– 18  

Na straně 18 máte několik 

příkladů slov, které se 

takzvaní brusiči snažili do 

jazyka nově zavést. Dokážete 

odhadnout, co mohlo být: 

rokodník, skokotnosta, spěšnovod, 

věžovice, vyjmecín, nočena, 

hlubozník, jezlín 

Napovědět by vám mohly 

třeba věty: Byla noc a do 

okna svítila nočena. Maminka 

naplnila chlapci prázdný jezlík 

a začala hrát na hlubozník. 

Pak si vzpomněla, že 

neotočila list v rokodníku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/Příloha-AJ-Soulková-3.týden-reading.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3qwOMuppZ3s&t=392s
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

2. Prohlédněte si prezentace 

 

 

 

3. Podívejte se na další videa 

z oblíbeného animovaného 

seriálu 

 

 

Rozkvět kultury a umění 

 

Buditelé českého národa 

 

Manufaktury 

 

Věk páry  

 

Národní obrození 

 

Literatura, divadlo a národní 

obrození 

 

 

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. 

 

Milé děti, zdravím vás v dalším týdnu 
vyučování na dálku a přeji pevné zdraví 

vám i vašim rodičům. Věřím, že nově 
zadané úlohy zvládnete. Výsledky 

jednotlivých úloh najdete v příštím 
plánu. V případě dotazů mně neváhejte 
zavolat nebo napsat. S pozdravem 

Pavlína Kučerová, tel. 607 218 440 
pavlina.kucerova@kamenka-

celakovice.cz 

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

Matematika pro zájemce - Čtvercová síť 

 

 

Přeji vám příjemné studijní snažení, v případě vašich dotazů mě neváhejte 

kontaktovat.  

 

Třídní učitel: Mgr. František Šturma 

 

  F.sturma@seznam.cz 

 Tel.: 604 544 931 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1VqgEF14aQsyc2Mk1EUySsn5NimErv8Jq9Y4Fug-t71E/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0
https://docs.google.com/presentation/d/1SWaG7gtQqaYkKHkv4ogls3Vug6vhFIHGxmIIuhujyBs/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0
https://www.youtube.com/watch?v=3lQE8fwdnHo&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=79
https://www.youtube.com/watch?v=ZZyXvJ1SkqY&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=81
https://www.youtube.com/watch?v=--6U9WHODok&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=82
https://www.youtube.com/watch?v=EIEZRc8ikBQ&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=83
https://www.youtube.com/watch?v=EIEZRc8ikBQ&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=83
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5388

