
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Irena Vojáčková 5. A 14. 4. – 17. 4. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče a milé děti, 

v tomto v tomto týdnu se v českém jazyce a v matematice zaměříme na upevňování 

a procvičování již známého učiva. V přírodovědě si přečtete kapitolu o vývoji člověka 

a ve vlastivědě se seznámíte se vznikem 1. světové války. Velmi se těším na naše 
pravidelné setkání každý den od 9 hod do 11 hod. Děti, připravte si případné dotazy 

na vysvětlení učiva. 

 

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

ČESKÝ JAZYK 
Úterý 
mluvnice: procvičování druhů číslovek 
PS str.29/1-3 
čtení:  
test na procvičování porozumění 

Středa 
mluvnice: řadové číslovky 
uč. str. 121/9 – opsat do sešitu 
uč. str. 122/10 – opsat do sešitu 

Čtvrtek 
mluvnice: opakování vyjmenovaných slov 
PS str.17/10 a, b 
čtení: 
O Bradáčovi 

   Pátek 
mluvnice: skloňování číslovek 
uč. str. 123/14- školních sešitů 

 

 

 

   Úterý 

   test zde: 

   čtení zde: 

    

   Středa 

   test zde: 

    

 

   Čtvrtek 

   procvičování s, z: 

   čtení zde : 

   

   Pátek 

   procvičení zde: 

MATEMATIKA 
Úterý 
 násobení desetinných čísel, 
uč. str. 135/ 4, 137/ 25- písemně do sešitu  

Středa 
zlomky 
uč. str. 136/ 18 – do sešitu, PS str. 24/ 12 - 
16 

  Čtvrtek 
  procvičování učiva – PS str. 25/ 17- 22 

Pátek 
tělesa- povrch krychle uč. str. 105, 
PS str. 53/ 1 a - f 

Úterý 

procvičování: 

Středa 

procvičení zde : 

 

 

Čtvrtek 

procvičování zde: 

Pátek 

procvičování zde : 

PŘÍRODOVĚDA 
Úterý 
Rozmnožovací soustava- přečíst uč. str. 66 

 

Úterý 

video zde: 

VLASTIVĚDA 

 

 

 

Čtvrtek 
První světová válka – uč. str. 22-23 – 
přečíst 
 
 
 
 
 
 
 

   Čtvrtek 

   video zde: 

   video zde: 

    

 

 

 

 

https://www.mojecestina.cz/article/2011013003-test-druhy-cislovek
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScws9lflftM98D6G6ebdRqkEIovHNZVmoZ2rla26qXfObCbZQ/formResponse
https://www.pravopisne.cz/2013/02/test-druhy-cislovek-3-10/
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/cj5_predlozka_s_z.htm
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e901783d35b8
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%258
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=05.+N%C3%A1soben%C3%AD%2C+d%C4%9Blen%C3%AD+10%2C+100%2C+1+000#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=09.+Zlomky&topic=04.+V%C3%BDpo%C4%8Det+z+celku#selid
http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/pisemne_deleni_dvojcif1.htm
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=11.+Geometrie&topic=09.+Krychle+-+povrch#selid
https://www.youtube.com/watch?v=8_GPYYaxSTw&has_verifi
https://www.youtube.com/watch?v=CHjv02nwAWc&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=47akm6F9Hes


2 

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

                              

   ANGLICKÝ 

   JAZYK 

   Úterý: 

Učebnice str. 34 - 35, cv. 2 – 

přečtěte si otázky v tomto cvičení, 

prostudujte rozvrh Joe, přečtěte si 

text pod jednotlivými fotografiemi. 

Zapište si do školního sešitu nová 

slovíčka, která se k tomuto textu 

vztahují. Najdete je v PS na str. 82 

pod nadpisem D My school. 

Zkuste si je zapamatovat. 

Vypracujte přiložený pracovní list. 

 

 

 

 

Středa: 

Čtení a poslech s porozuměním, 

text: She does many things after 

school. Vyzkoušejte si také on-line 

cvičení pod textem: vocabulary, 

cloze, crossword, sentences, 

dictation. 

 

Čtvrtek: 

On-line procvičování slovesa have 

got. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pracovní list – My school 

Vypracovaný pracovní list prosím 

vyfoťte a pošlete emailem své 

učitelce: 

klara.havlova@kamenka-celakovice.cz 

hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz 

 

 

On–line reading and listening 

 

 

 

 

Exercise 1- have got or has got 

Exercise 2 – have got or has got: 

questions 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

  Prosím dobrovolné tvůrčí úkoly posílat  

  ofocené na WatsApp. 

   

 

irena.vojackova@kamenka-

celakovice.cz 

klara.havlova@kamenka-celakovice.cz 

haha.zejdlikova@kamenka-

celakovice.cz 

 

Upřesňující informace: 

Děti pište do školních nebo cvičných sešitů. 

Úkoly vypracovávejte dle rozvrhu. 

Nezapomínejte na odpočinek a pohyb. 

Jestliže něčemu nerozumíte, nebojte se zeptat. 

 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/Pracovni_list_My_school.pdf
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz
https://www.rong-chang.com/easykids/ekid/easykid066.htm
https://www.english-4u.de/en/grammar-exercises/have-got.htm
https://www.english-4u.de/en/grammar-exercises/have-got-questions.htm
https://www.english-4u.de/en/grammar-exercises/have-got-questions.htm
mailto:irena.vojackova@kamenka-celakovice.cz
mailto:irena.vojackova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:haha.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz
mailto:haha.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz
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Dobrovolné (doplňkové učivo): 

čtení knih, kresba, tvůrčí práce 

 

Odkazy: 

www.onlinecviceni.cz 

www.umimecesky.cz 

www.matyskovamatematika.cz 

 

Mgr. Irena Vojáčková 

Třídní učitelka 5. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onlinecviceni.cz/
http://www.umimecesky.cz/
http://www.matyskovamatematika.cz/

