
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Iveta Cée 5.B 6. 4. – 8. 4. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně, tento týden nás čekají zájmena podrobněji, opět 
se posuneme v učivu Vl, v matematice zopakujeme písemné dělení dvojciferným 

dělitelem a naučíme se desetinná čísla sčítat a odčítat. 

Velmi Vám děkuji za Váš zodpovědný přístup k Vašemu vzdělávání, za Vaše veškeré 

zaslané práce, které se Vám moc daří. Cokoliv budete mít potřebu ode mne 
okomentovat, vysvětlit, jsem Vám ráda k dispozici, někteří takto činíte a je to opravdu 

dobře. Všechny Vás znova velmi chválím, že učivo dle svých možností zvládáte. Vaše 
výrobky, výtvarné práce jsou úžasné. Také Vás chválím, pokud tvoříte nad rámec 

zadaného a vědomosti si sami prohlubujete.  

Tento týden spouštím procvičování na portálu Umíme to, kde jste již všichni určitě 

přihlášení ke své třídě zvládli na základě zaslaného e-mailu. 

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

ČESKÝ JAZYK Po: Zájmeno já – psaní mě/mne 

      (zájmeno já – vyskloňuj do  

       školního sešitu) 

Út: Čtení s porozuměním na 

Umíme to v sekci domácí úlohy (v 

pátek byl zaslán postup na registraci) 

   St: Zájmeno ty, se, my, vy – 

   vyskloňuj do školního sešitu   

 

Po: Cvičení zde a zde 

PS s. 28/5 (pošlu do e-mailu, pokud 

nemáš PS) 

Út: Přihlášení zde (přihlásit se-

umíme česky vlevo nahoře-třída vpravo 

nahoře -domácí úlohy-vypracovat do 
10.4.) 

St: Skloňování zde 

PS s. 28/4,6 

 

MATEMATIKA Po: Písemné dělení dvojciferným 

dělitelem na Umíme to v sekci 

domácí úlohy 

 

Út: Sčítání a odčítání desetinných 

čísel na Umíme to v sekci domácí 

úlohy 

 

 

St: Slovní úlohy – minimálně 3 

na Umíme to v sekci domácí 

úlohy 

 

Po: Přihlášení zde (přihlásit se-

umíme matiku vlevo nahoře-třída 

vpravo nahoře -domácí úlohy-
vypracovat do 10.4.) 

Út: Prezentace zde a zde 

Přihlášení zde (přihlásit se-umíme 

matiku vlevo nahoře-třída vpravo 
nahoře -domácí úlohy-vypracovat do 
10.4.) 

 

St: Přihlášení zde (přihlásit se-umíme 

matiku vlevo nahoře-třída vpravo 
nahoře -domácí úlohy-vypracovat do 
10.4.) 

 

 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/zajmena2.htm
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Z%C3%A1jmena&topic=02.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+-+z%C3%A1jmeno+j%C3%A1+%281%29#selid
https://www.umimeto.org/
http://e-skola.sweb.cz/sklonovani_zajmen.html
https://www.umimeto.org/
https://www.youtube.com/watch?v=sRZyO6dcWGs
https://www.youtube.com/watch?v=DF92zpMaLvI
https://www.umimeto.org/
https://www.umimeto.org/
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

P. CÉE 

Po: Present simple na Umíme to  

v sekci domácí úlohy 

      Slovíčka sport – poslech, hra 

na Umíme to  v sekci domácí 

úlohy 

  Út: Zhlédni příběhy 

Po: Přihlášení zde (přihlásit se-

umíme anglicky vlevo nahoře-třída 
vpravo nahoře -domácí úlohy-
vypracovat do 8.4.) 

PS s. 38 (pošlu do e-mailu, vypracuj a 

zašli zpět na můj e-mail) 

Út: Příběh zde a zde 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

P. HAVLOVÁ 

Tento týden si zopakujeme  

a procvičíme názvy školních 

předmětů a zopakujeme také dny 

v týdnu. Vytvoříme si svůj 

rozvrh. 

Pondělí: 

Procvičte názvy školních 

předmětů, dávejte pozor na 

správnou výslovnost, zkoušejte si 

pečlivě vyslovovat.  

 

Umíš ještě vyjmenovat a napsat 

všechny dny v týdnu? Dny si 

vyslov a do sešitu English si je 

napiš, pomůže písnička. 

Vypracuj cvičení v prac. sešitě, 

psaní školních předmětů a doplň 

školní rozvrh dle poslechu. 

 

Úterý: 

Zopakuj si opět dny v týdnu. 

 

Vytvoř svůj vlastní školní rozvrh. 

 

 

 

 

 

 

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

 School subjects 2 

 

 

  

 Písnička Days of the week 

 

 

  

   

  Prac. sešit str. 28/1 

  Prac. s. str. 28/2, CD nahrávka č.15 

 

 

  Interaktivní hra 

     

Do sešitu English nadepiš dny 

v týdnu a anglicky názvy předmětů, 

které v daný den máš. Můžeš být 

kreativní. Rozvrh vyfoť a pošli na 

můj e-mail: 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

VLASTIVĚDA 

 

Po: Hospodářský růst v českých 

zemích v 2. polovině 19. století 

St: Nové uspořádání společnosti 

ve 2. polovině 19. století 

Po: Prezentace zde 

      Cvičení zde    

St:  Prezentace zde 

      Cvičení zde  Video zde 

PRACOVNÍ  

ČINNOSTI 

Út: Velikonoční tvoření – těším 

se na jakékoliv Vaše tvoření 

Út: Odkaz zde 

https://www.umimeto.org/
https://www.youtube.com/watch?v=nxkayWWYeYA
https://www.youtube.com/watch?v=fhe7vQjQBxM
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
https://www.helpfulgames.com/subjects/english/days-of-the-week.html
https://docs.google.com/presentation/d/1P2BMCEnnuklVKkfZekzut7YJmLNkQSB-C4E_0nayUVI/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0
http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/10_hospodarsky_rust.htm
https://docs.google.com/presentation/d/1n4W_9PFi6rhfdbxJ3kezpVIDcDidLMR4xiAdU5xqnYA/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0
http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/11_nove_usporadani_spolecnosti.htm
https://www.youtube.com/watch?v=f3eCoHZ1e7I&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=90
https://www.prozeny.cz/clanek/obal-na-vajicka-je-kreativni-material-vyrobte-z-nej-neco-55303
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POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Čti, prosím, texty pozorně. 

 Upřednostni kvalitu před kvantitou 

(množstvím). 

 Příklady z matematiky, prosím, vypočítej 

(on-line, ŠS, papír), z chyb se pouč, zkus 

to znova, najdi chybu, nevzdávej se! 

 Rozvrhni si, prosím, čas na jednotlivé 
předměty, pokus se pracovat dle rozvrhu 

na dané dny.  

 Dbej, prosím, na odpočinek, rozvrhni si i 

pauzy, seď správně u stolu, drž správně 

psací náčiní, dodržuj hygienu. 

 Pokud bude v zadání, že máš svou práci 
odeslat na můj e-mail: 

iveta.cee@kamenka-celakovice.cz, 
tentokrát již a pouze ze svého e-mailu, 

kde jste všichni přihlášení zvládli. 

 

Stále mne utvrzujete, jak jste všichni 
velmi šikovní, že to zvládáte a zase 

zvládnete. 

Stále platí, že pracujete svým tempem, 

dle svých možností a schopností.  

Nadále jsou práce z Vv a Pc dobrovolné 

a ráda je uvidím a těším se na ně! 

 

 

Upřesňující informace: 

 

Těším se na Vaše práce, zprávy, jak se Vám daří, s čím potřebujete pomoci a hlavně ať 

jste zdraví! 

Veselé Velikonoce! 

 

Mgr. Iveta Cée 

Třídní učitelka 5. B 

 

mailto:iveta.cee@kamenka-celakovice.cz

