
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Iveta Cée 5. B 20. 4. – 24. 4. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,  

tento týden se budeme mimo jiné věnovat tématu ke Dni Země, je mi líto, že se letos  

nemůžeme zúčastnit akce pořádané MDDM, kde jsme se měli, jako třída, prezentovat. 

V ČJ se posuneme zase o kousek dále, podíváme se na číslovky. Dle Vašich zasílaných 
prací a na základě komunikace s Vámi je vidět, že zájmena jsme společně zvládli velmi 

dobře. V M se podíváme na zaokrouhlování desetinných čísel, síť kvádru a krychle. 

Velmi Vás chválím, že jste již úplně všichni zvládli registraci na portále Umíme to a 

pilně procvičujete, plníte zadané úlohy, pracujete i nad rámec zadaného. Připomínám, 
že zadané úlohy na Umíme to se nacházejí v sekci domácí úlohy v jednotlivých 

předmětech, které si překliknete vlevo nahoře.  

V rámci tohoto týdne Vám pošlu do emailu odkaz na videohovor, kde si můžeme 

společně popovídat, proto pečlivě sledujte své emaily. 

Stále platí, že se na mne můžete kdykoliv obrátit.  

 

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

ČESKÝ JAZYK Po: Číslovky – druhy - úvod 

Út: Čtení vlastní knihy 

St: Číslovky - procvičení 

 

Čt: Druhy číslovek 

Pá: Číslovky řadové 

Po: 1. Číslovky prezentace 

Út: Čtení vlastní knihy 

St: PS s. 29/1,2 (pošlu do emailu, 

pro ty z vás kteří nemají PS) 

Čt: Přihlášení zde (cvičení vypracovat 

do 20.4.)  Test zde 

Pá: uč. s. 120/modrý rámeček 

přečíst 

      uč. s. 120/cv.6 do ŠS (pošlu do 

emailu, pro ty z vás kteří nemají PS) 

MATEMATIKA Po: Zaokrouhlování desetinných  

      čísel 

 

Út: Logické myšlení – barevné  

     sudoku 

St: Opakování + jednotky obsahu 

Čt: Práce s daty 

Pá: Síť krychle, kvádru 

Po: Prezentace zde 

      Přihlášení zde (cvičení vypracovat 

do 22.4.) 

Út: Přihlášení zde (cvičení vypracovat 

do 24.4.) 

 

St: PS s. 16 (viz email) 

Čt: PS s. 20 (viz email) 

Pá: PS s. 52 (viz email) 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/5B-1_Číslovky-prezentace.ppt
https://www.umimeto.org/
https://www.mojecestina.cz/article/2011013003-test-druhy-cislovek
https://www.youtube.com/watch?v=K5LvvjxS76s
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: Slovní zásoba – dům, nábytek, 

      vybavení – poslechové cvičení 

Út: Prepositions 

 

 

Pá: Prepositions 

Po: Přihlášení zde (cvičení 

vypracovat do 24.4.) 

     PS s. 42/1,2,3 (viz email) 

Út: Vysvětlení zde 

Přihlášení zde (cvičení vypracovat do 

24.4.) 

Pá: Uč. s. 53/3b – ústně 

      PS s. 43/5,6 (viz email) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

P. HAVLOVÁ 

Tento týden dále procvičíme slovní 

zásobu a fráze spojené se školou. 

 

Po: 

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. 

 

 

Út: 

Procvič si mluvené dovednosti a 

fráze. Nejprve fráze opakuj, pak si 

je otestuj. 

 

Podívej se na video o škole v UK 

 

Pá: 

On-line procvičování slovní zásoba 

škola. 

 

 

 

 

 

 

Správné odpovědi najdeš v 

Příloha1 Klíč 

 

 

 

 

Vypracovaný text pošli na můj 

email. 

klara.havlova@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 

https://www.umimeto.org/
https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/anglicke-predlozky
https://www.umimeto.org/
mailto:klara.havlova@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
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Školní pomůcky a činnosti 2 

Školní pomůcky a činnosti 3 

Škola - soutěž 

PŘÍRODOVĚDA Čt, Pá: Den Země 2020 Čt, Pá: Vytvoř prezentaci na toto 

téma, zjisti, co o tomto tématu víš, 

přemýšlej nad poškozováním 

životního prostředí člověkem a jak 

ho chránit, co můžeš udělat TY. 

(zašli na můj email do pátku 

24.4.) 

VLASTIVĚDA 

 

  Po: Opakování    

  St: Vznik ČSR 

   

Po: Zde 

St: Prezentace zde 

      Cvičení zde      Video zde 

VÝTVARNÁ 

VÝCHOVA 

  Čt: Den Země – kresba, malba,  

       koláž,…. 

Čt: Namaluj/nakresli na A4/A3, 

který si rozdělíš na polovinu, jak 

vnímáš rozdíl mezi životním 

prostředím, které šetříme, 

chráníme a jaké dopady má na 

naše životní prostředí naše 

nešetrné zacházení, ničení 

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. 

 

 

 

 

Pořád platí, že pracujete svým tempem, 

dle svých možností a schopností.  

Potřebuješ-li s něčím pomoci, obrať se 

na mne nebo na spolužáka. 

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
http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/opak02_rakousko_uhersko.htm
https://docs.google.com/presentation/d/1MErv4Ml4zKuAiO9QvwtyeL09QvDjznaXNQFcv52nCqg/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0
http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/13_vznik_ceskoslovenska.htm
https://www.youtube.com/watch?v=qD8ec7pJ4SY&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=96&t=0s
mailto:iveta.cee@kamenka-celakovice.cz
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Upřesňující informace: 

 

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

jste zdraví!  

 

 

 

Mgr. Iveta Cée 

Třídní učitelka 5. B 


