
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Irena Vojáčková 5. A 20. 4. – 24. 4. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče a milé děti,  

v tomto v tomto týdnu se v českém jazyku zaměříme na procvičování učiva o 
slovesech a v matematice procvičíme převody jednotek a seznámíme se 

s geometrickými tělesy.  

V přírodovědě si přečtete kapitolu o stádiích vývoje člověka a ve vlastivědě budeme 
pokračovat v učivu o 1. světové válce. Velmi se těším na naše pravidelné setkání 

každý den od 9 hod do 11 hod /on-line výuka/. 

Děti, připravte si případné dotazy na vysvětlení učiva. 

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí:  

Mluvnice: slovesa- procvičování, 

uč. str. 34/ 31- do školních sešitů 

Úterý:  

Mluvnice: určování mluvnických 

kategorií u sloves- osoba, číslo, čas 

Čtení: zdokonalování techniky 

čtení, dbát na správné dýchání 

viz. Učebna 

   Středa:  

   Mluvnice: procvičování pravopisu 

   příčestí minulého PS str. 39/ 10  

Čtvrtek:  

Mluvnice: procvičování určování 

slovních druhů 

Čtení: vlastní kniha  

   Pátek:  

   Mluvnice: procvičování pravopisu 

   přídavných jmen 

Pondělí:  

slovesný způsob 1 

slovesný způsob 2 

slovesný způsob 3 

Úterý:  

procvičování zde: 

viz učebna - článek 

 

Středa: 

procvičení zde 

Čtvrtek: 

procvičování zde: 

 

 

Pátek: 

procvičování zde 

 

MATEMATIKA Pondělí: převody jednotek délky 

a obsahu 

Úterý: Řešení rovnic na Umíme 
to v sekci domácí úlohy 

Středa: Řešení slovních úloh 

v učebnici- zápis, výpočet, odpověď 

Čtvrtek: početní operace 

  Pondělí: prezentace zde 

  PS str.47/3 procvičování zde: 

  Úterý: přihlášení zde: 

   

  Středa: uč. str. 72/40,41,43, 44,45 

https://www.youtube.com/watch?v=1rDQYUtwRH4&feature=share&fbclid=IwAR31HjnwogbxPQDyRWdg4yoCTCFn7WTh6llOhHrlQnhtiuzZxK8OIR0x0ck
https://www.youtube.com/watch?v=1rDQYUtwRH4&feature=share&fbclid=IwAR31HjnwogbxPQDyRWdg4yoCTCFn7WTh6llOhHrlQnhtiuzZxK8OIR0x0ck
https://www.youtube.com/watch?v=1rDQYUtwRH4&feature=share&fbclid=IwAR31HjnwogbxPQDyRWdg4yoCTCFn7WTh6llOhHrlQnhtiuzZxK8OIR0x0ck
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Slovesa&topic=01.+Osoba%2C+%C4%8D%C3%ADslo+a+%C4%8Das+u+sloves#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=01.+Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+slovn%C3%ADch+druh%C5%AF#selid
https://www.umimecesky.cz/cviceni-koncovky-pridavnych-jmen-jarni-mlady
https://www.youtube.com/watch?v=7MBS1sR2Y6g
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=08.+P%C5%99evody+jednotek#selid
https://www.umimeto.org/
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

s desetinnými čísly 

Pátek: síť krychle a kvádru 

Vyrob si krychli a kvádr/ foto pošli/ 

  Čtvrtek: procvičování zde: 

  Pátek: PS/ str.52/ 1-3  

  video zde: 

  video zde: 

  video procvičování zde: 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

H. 

ŽEJDLÍKOVÁ 

 

Tento týden dále procvičíme slovní 

zásobu a fráze spojené se školou. 

Úterý 

Učebnice str. 34 - 35, cv. 2 – 

Znovu si přečtěte otázky v tomto 

cvičení, prostudujte rozvrh Joe, 

přečtěte si text pod jednotlivými 

fotografiemi. 

Pokuste se odpovědět na otázky ve 

cvičení 2 na str.34, nejprve ústně a 

pak je napište. Neboj se chyb! 

 

Vypracuj v pracovním sešitě 

cv.4/29, dle vašeho rozvrhu. 

Vypracuj v pracovním sešitě 5/29. 

Napiš na zvláštní papír a pošli na 

email. 

 

 

Středa: 

Procvič si mluvené dovednosti a 

fráze. Nejprve fráze opakuj, pak si 

je otestuj. 

 

Podívej se na video o škole v UK 

 

Čtvrtek: 

On-line procvičování slovní zásoba 

škola. 

 

 

 

 

 

Správné odpovědi najdeš v 

Příloha1 Klíč 

 

 

 

 

Vypracovaný text pošli na můj 

email. 

klara.havlova@kamenka-celakovice.cz 

hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz 

 

Procvičování zde 

V menu si vyber „Comparing school 

timetable“ – Learn, Test 

 

Video zde 

 

 

Zadáno i přes umimeto.org 

Školní předměty 1  

Školní předměty 2 

Školní předměty 3 

Školní pomůcky a činnosti 

Školní pomůcky a činnosti 2 

Školní pomůcky a činnosti 3 

Škola - soutěž 

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=03.+S%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD%2C+od%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD#selid
https://www.google.cz/search?sxsrf=ALeKk01O5eyCGjyLQw4IPpuTY8RhfCjo1g:1587062102413&q=konstrukce+krychle+a+kv%C3%A1dru&tbm=isch&chips=q:konstrukce+krychle+a+kv%C3%A1dru,online_chips:sit+krychle&sa=X&ved=2ahUKEwjX3OaGy-3oAhWLyaQKHe5LAx4QgIoDKAN6BAgJEAg&biw=923&bih=422&dpr=1.48
https://www.youtube.com/watch?v=7tJ_xKxF3mU
https://www.youtube.com/watch?v=Rm9binkPsBo
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/5A_příloha-angličtina-5.A-6.týden.pdf
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz
https://elt.oup.com/student/project/level1/phrasebuilder?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=yMUJKH1fFF0
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-skolni-predmety-2-uroven?source=explicitKC
https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-skolni-predmety-2-uroven?source=explicitKC
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-skolni-predmety-2-uroven?source=explicitKC
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-school-1-uroven?source=explicitKC
https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-school-1-uroven?source=explicitKC
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-skola-1-uroven?source=explicitKC
https://www.umimeanglicky.cz/index.php?p=zavody&ps=2384&source=explicitExercise&createGame=1&joinGame=1
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PŘÍRODOVĚDA Úterý 

Zápis ze str. 66, 67 viz prezentace 

Čtvrtek 

Učebnice str. 68 – přečíst, do sešitu 

napsat jen vývojová stadia/4/ 

Úterý 

   zápis zde: 

Čtvrtek 

video zde: 

VLASTIVĚDA 

 

Pondělí 

   Zápis 1. světová válka 

Středa 

Učebnice str. 24- přečíst, 

Odpovědi na otázky na str. 24/ 1-3 

do sešitu 

Pondělí 

zápis zde: 

 

   Středa 

   1. světová válka: 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

Upřesňující informace:  

Děti pište do školních nebo cvičných 

sešitů.  

Úkoly vypracovávejte dle rozvrhu. 

Nezapomínejte na odpočinek a pohyb.  

Učivo, které nezvládnete, si vysvětlíme při 

on-line výuce. 

 

irena.vojackova@kamenak-celakovice.cz 

klara.havlova@kamenka-celakovice.cz 

hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz 

 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

Jestli chcete, můžete někomu udělat radost. 

 

Pošlete seniorům dopis pro radost. 

Více informaci naleznete na adrese https://jsmesvami.diakonie.cz/dopis-pro-radost. 

Dopis nebo jen obrázek můžete odeslat samy nebo mohu poslat já. 

Nezapomeňte, číst knihu. 

 

Zdroje: 

 www.onlinecviceni.cz 
 www.umimeto.cz 

 www.youtube.cz 
 učebnice českého jazyka 

 učebnice matematiky 

 pracovní sešit matematiky 

 

Irena Vojáčková 

Třídní učitelka 5. A 

https://docs.google.com/presentation/d/1LFlL3WnR9-gZztkUhJmejyswpOzDgeGJYlaxIbW7zZg/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i45
https://www.youtube.com/results?search_query=r%C5%AFst+a+v%C3%BDvoj+%C4%8Dlov%C4%9Bka
docs.google.com/presentation/d/1Yb_KKDDojg2Bz7IzvPeYppfOmnYUZ1QNyU-4faH5O7A/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i40
https://www.youtube.com/watch?v=zMIq6LBB8-8
mailto:irena.vojackova@kamenak-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz
https://jsmesvami.diakonie.cz/dopis-pro-radost
http://www.onlinecviceni.cz/
http://www.umimeto.cz/
http://www.youtube.cz/

