
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Irena Vojáčková 5. A 6. 4. – 8. 4. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče a milé děti, 

v tomto zkráceném týdnu si v českém jazyce procvičíme určování mluvnických 

kategorií, naučíme se poznávat číslovky podle druhu. V matematice se zaměříme na 
početní operace s desetinnými čísly a slovní úlohy. Ve vlastivědě si přečtete kapitolu 

o počátku 1. světové války a v přírodě o nervové soustavě.  

Nadále budeme pokračovat každý den od 9. hod – 11. hod v online výuce, kde si 

vysvětlíme případné nejasnosti. Jsem ráda, že se většina z Vás již zaregistrovala na 
portálu Umímeto, který využijeme pro dálkové procvičování učiva. Děkuji za Vaše 

zpětné vazby formou emailů, SMS nebo telefonických rozhovorů. 

Všechny pochválím za přeposílání úkolů, zápisů, které jsou pečlivě vypracované. 

 

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

ČESKÝ JAZYK 
Pondělí 
Mluvnice 
Číslovky uč. str. 120 - přečíst 
Čtení 
Vynálezy 
Doplnit na Umímečesky 
Úterý 
Mluvnice 
Číslovky PS str.29/ 1-2 
Středa 
Mluvnice 
Určování mluvnických  
kategorií -procvičování 
 
Čtení: vlastní kniha 

 

Pondělí 
procvičování zde: 
 
čtení zde 
čtení zde: 
 

   Úterý 
   procvičování zde 

 
Středa 
procvičování zde 

MATEMATIKA 
Pondělí 
Násobení desetinného čísla 10,100 
Uč.str.135 /4 napsat do školních nebo 
cvičných  sešitů 
Úterý 
Řešení slovních úloh  
Uč. str. 107/10,11 napsat do školních sešitů 
nebo cvičných /zápis, výpočet, odpověď/ 
Středa 
Procvičování zaokrouhlování desetinných 
čísel 
Uč. str. 106/2 písemně do školních sešitů 
 

Pondělí 
výklad zde : 
procvičování zde 
 
Úterý 
procvičování slovních úloh   
 
 

   Středa 
zaokrouhlování desetinných čísel  
výklad 
procvičení zde: 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

H. ŽEJDLÍKOVÁ 

K. HAVLOVÁ 

 

Tento týden si zopakujeme  

a procvičíme názvy školních 

předmětů a dnů v týdnu. 

Vytvoříme si svůj rozvrh. 

Procvičte názvy školních předmětů 

Pozor na správnou výslovnost, 

vyslovuj pečlivě.  

 

 

Umíš vyjmenovat a napsat 

všechny dny v týdnu? Dny si 

 

  

 

School subjects 1  
 
(Choose a section School subjects – learn,  
practise) 
 

School subjects 2 

 

  

 

Písnička Days of the week 

 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/cislovky1.htm
https://www.gramar.in/cs/category.php?category=por&grade=5#texty
https://www.slovnidruh.cz/druhy-cislovek-test/
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm
https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-2-dil/video/str-21/
https://www.umimematiku.cz/cviceni-nasobeni-desetinnych-cisel
https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-5-trida
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_csCZ893CZ893&sxsrf=ALeKk02fdC3-DwwZq13F2myN9Rr5WT8Yzg%3A1585836903322&ei=Z_OFXsycE4jHgQaoiZDgDg&q=zaokrouhlov%C3%A1n%C3%AD+desetinn%C3%BDch+%C4%8D%C3%ADsel&oq=zaokrouhlov%C3%A1n%C3%AD+desetinn%C3%BDch&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQRzoECCMQJzoFCAAQxAI6BggAEBYQHjoFCAAQzQI6BwgjEOoCECc6BQgAEIMBOgQIABBDOgcIABCDARBDUOYXWKacAWCXyQFoAXACeAOAAbkBiAGJIpIBBTMzLjE0mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABCg&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_csCZ893CZ893&sxsrf=ALeKk02fdC3-DwwZq13F2myN9Rr5WT8Yzg%3A1585836903322&ei=Z_OFXsycE4jHgQaoiZDgDg&q=zaokrouhlov%C3%A1n%C3%AD+desetinn%C3%BDch+%C4%8D%C3%ADsel&oq=zaokrouhlov%C3%A1n%C3%AD+desetinn%C3%BDch&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQRzoECCMQJzoFCAAQxAI6BggAEBYQHjoFCAAQzQI6BwgjEOoCECc6BQgAEIMBOgQIABBDOgcIABCDARBDUOYXWKacAWCXyQFoAXACeAOAAbkBiAGJIpIBBTMzLjE0mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABCg&sclient=psy-ab
https://www.umimematiku.cz/cviceni-zaokrouhlovani-desetinnych-cisel
https://elt.oup.com/student/project/level1/picturedictionary?cc=cz&selLanguage=cs
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/school-subjects
https://www.youtube.com/watch?v=3tx0rvuXIRg
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

vyslov a napiš je na papír, pomůže 

písnička. 

Skupina p.u. Žejdlíkové:  

Vypracuj cvičení v prac. sešitě, 

doplň školní rozvrh dle poslechu 

 

Skupina p.u. Havlové (cv. 28 / 1,2 

byste měli mít již hotová): 

Zopakuj si krátké odpovědi sloves: 

to be, have got a sloveso have got 

(doplň do okénka a zkontroluj 

CHECK)   

 

Obě skupiny:  

Vytvoř svůj vlastní školní rozvrh. 

 

Interaktivní hra 

  

  

  Prac. sešit str. 28/1  

Prac. sešit str. 28/2, CD nahrávka  

č. 15     

  

   

 

  

 

short answers 

 

have got 

 

 

 

 

Na papír A4 nadepiš dny v týdnu a 

anglicky názvy předmětů, které 

v daný den máš. Můžeš být 

kreativní. Rozvrh vyfoť a pošli na  

e-mail své paní učitelce AJ: 

hana.zejdlikova@kamenka-

celakovice.cz 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

PŘÍRODOPIS 
Pondělí: 
Nervová soustava- přečíst v uč. str.65, 
shlédnout video 
 

Pondělí 
video 1 
video 2 

VLASTIVĚDA 

 

Středa : 
První světová válka – přečíst učebníce 
str. 22 – 23, shlédnou video 

Středa 
video 1 
video 2 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

Mezi učením odpočívejte a nezapomínejte 

na sport. 
Cvičení pište do cvičných sešitů, nebo do 
školních sešitů. 

 Vše společně zvládneme! 

irena.vojackova@kamenka-celakovice.cz 

hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz 

klara.havlova@kamenka-celakovice.cz 

 

Přeji Vám všem hodně zdraví, dobrou náladu a užijte si doma společné chvíle.  

Krásné netradiční Velikonoce. 

 

 

https://www.helpfulgames.com/subjects/english/days-of-the-week.html
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/questions/short_answers.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/have_got.htm
mailto:hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=-k3qATXHK64
https://www.youtube.com/watch?v=3xAOxVoRqpE
https://www.youtube.com/watch?v=CHjv02nwAWc&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=CHjv02nwAWc&t=95s
mailto:irena.vojackova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
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Dobrovolné (doplňkové učivo): 

 

Čtení knihy – zápis do čtenářského deníku 

Potěšíte mě nějakou vlastnoručně vyrobenou velikonoční dekorací 
/namalovaná  kraslice, kuřátko z papíru, slepička, košíček z přírodního materiálu, 

………../ 

Nafocený výrobek mi pak pošlete. Už se těším. 

 

Zdroje: 

www.onlinecviceni.cz 

www.gramarin.cz 

www.umimeto.cz 

www.ytoube.cz 

www.rysava.cz 

www.ucirna.cz 

 

 

Irena Vojáčková 

Třídní učitelka 5. A 

http://www.onlinecviceni.cz/
http://www.gramarin.cz/
http://www.umimeto.cz/
http://www.ytoube.cz/
http://www.rysava.cz/
http://www.ucirna.cz/

