
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Iveta Cée 5. B 27. 4. – 30. 4. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,  

V úvodu Vás musím velmi pochválit za splněné úkoly, přístup ke vzdělávání, 
komunikaci. Velmi ráda jsem Vás viděla a slyšela na naší úvodní třídnické hodině 
s hojnou účastí. Zkusíme ji zopakovat i v tomto týdnu, pokud se Vám nepodaří připojit, 

nic se neděje, nemějte z toho obavy. Nachystejte si případné dotazy (na mne, p. 
asistentku či na spolužáky), poznámky, informace, je to především pro Vás, věřím, že 

je to pro Vás přínosné.  

Chci také moc pochválit Míšu, která se snaží pomoci spolužákům s pochopením učiva. 

Moc si toho vážím. Ráda Vám připomenu, že jsme na to zvyklí a lépe chápete výklad 
Vašim dětským jazykem, proto nebojte se zavolat si, napsat si a požádat o pomoc od 

některých spolužáků. 

Vaše skvělé práce ke Dni Země jsem předala panu řediteli, který z nich měl velikou 

radost a pokusí se je zapracovat na náš web. Jsem na Vás pyšná. 

Tento týden se v ČJ zkusíme podívat na skloňování číslovek, něco si také zopakujeme. 

V M procvičíme slovní úlohy, desetinná čísla a podíváme se na sčítání a odčítání zlomků. 

Posuneme se i v Př a Vl. 

Také tento týden Vám pošlu do emailu odkaz na videohovor, pošlu i informace, které 
jsem Vám slíbila. Připomínám, že pokud potřebujete tabulky, jsou ke stažení na webu 

školy. 

Stále platí, že se na mne můžete kdykoliv obrátit.  

 

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

ČESKÝ JAZYK Po: Skloňování číslovek - 

seznámení  

Út: Opakování sloves - způsob 

 

 

 

St: Určování mluvnických kategorií 

sloves na Umíme to 

Čt: Skloňování číslovek jeden, dva, 

oba 

Po: Prezentace zde 

Út: Způsob oznamovací - 

prezentace 

      Způsob rozkazovací – 

prezentace 

      Způsob podmiňovací - 

prezentace 

St: Přihlášení zde  

Čt: uč. s. 121 vyskloňuj do ŠS 

 

MATEMATIKA Po: Slovní úlohy na Umíme to  

Út: Vymysli slovní úlohu pro 

spolužáka  

St: Desetinná čísla - odčítání 

Čt: Sčítání a odčítání zlomků 

Po: Přihlášení zde  

Út: Napiš ji na PC, ověř si ji a zašli 

na můj email do 30.4. 

St: PS s. 30 (viz email) 

Čt: Prezentace zde 

https://slideplayer.cz/slide/2324436/
https://www.youtube.com/watch?v=1rDQYUtwRH4&feature=share&fbclid=IwAR31HjnwogbxPQDyRWdg4yoCTCFn7WTh6llOhHrlQnhtiuzZxK8OIR0x0ck
https://www.youtube.com/watch?v=Lwc1_FuMGkg
https://www.youtube.com/watch?v=Wwsj_HZza7Y
https://www.umimeto.org/
https://www.umimeto.org/
https://www.youtube.com/watch?v=h4zaPMLHAJQ
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PS s. 24 (viz email) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

P. CÉE 

Po: Nakresli svůj pokojíček a popiš 

jeho vybavení ve větách s použitím 

předložek z minulého týdne. (There 

is/are….) Pro text si vyhraď místo. 

Út: Prepositions 

 

Po: Použij A4, pastelky, fixy,… 

(práci mi zašli na můj e-mail) 

 

Út: PS s. 43 (zašlu Vám na Váš 

email) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

P. HAVLOVÁ 

V tomto týdnu budeme opakovat 

Unit 3. 

Pondělí: Opakování UNIT 3 

Cvičení v učebnici zpracujte 

písemně do sešitu angličtiny. 

Pracujte s učebnicí, při psaní buďte 

pečliví.  

Pracujte podle následujících 

pokynů: 

Cvičení 3 – doplňte tvary slovesa 

have got podle pravdy. 

Cvičení 4a – tvořte otázky, dejte 

slova do správného pořadí. 

Odpovězte na tyto otázky podle 

pravdy.  

(Buďte poctiví a nejprve cvičení 

zpracujte, potom proveďte kontrolu 

podle klíče ke cvičením.) 

 

Úterý: Opakování UNIT 3 

Cvičení 5a, poslech č. 2. 20: 

Poslouchejte, doplňte tabulku. 

Označte věci, které Edward a 

Martha vlastní. Tabulku si opište do 

sešitu. 

 (Buďte poctiví a nejprve cvičení 

zpracujte podle poslechu, dělejte si 

při poslechu pauzy, nespěchejte. 

Poslechněte si cvičení dvakrát. 

Potom proveďte kontrolu dle 

přepisu poslechu) 

Přepis poslechu nahlas přečtěte. 

V těchto cvičeních si zopakujete 

části těla. 

 

 

Revision – učebnice str. 38, cvičení 

3, 4a 

 

  Klíč ke cvičením 3, 4a. Příloha č. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revision – učebnice str. 38, cvičení 

5a 

Poslech najdeš zde. Page 38 

exercise 5a. 

 

Přepis poslechu. Příloha č. 2  

 

 

 

 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/5B-Příloha-č.1.pdf
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/5B-Příloha-č.2.pdf
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Cvičení 1a, poslech 2.16 – 

poslouchejte a přiřaďte jednotlivá 

slova ke správnému číslu. 

Cvičení 1b, poslech 2.17 – 

Poslouchejte. Dotkněte se nebo 

ukažte na část těla, kterou uslyšíte. 

Na www.umimeto.org 

k procvičování části těla. 

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

  

Učebnice str. 37 cv.1a – poslech 

Page 37 exercise 1a 

 

Učebnice str. 37 cv. 1b – poslech 

Page 37 exercise 1b   

PŘÍRODOVĚDA Čt: Opakování člověk Čt: Kvíz zde 

VLASTIVĚDA 

 

  Po: Samostatné ČSR    

  St: První prezident ČSR   

   

Po: Prezentace zde k přečtení     

St:  Prezentace zde k přečtení 

       Cvičení zde 

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. 

 

Upřesňující informace: 

 

Těším se na Vaše práce, zprávy, jak se Vám 

daří, s čím potřebujete pomoci a hlavně ať 

jste zdraví!  

Pořád platí, že pracujete svým tempem, 

dle svých možností a schopností.  

Potřebuješ-li s něčím pomoci, obrať se 

na mne nebo na spolužáka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Iveta Cée 

Třídní učitelka 5. B 

 

http://www.umimeto.org/
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs
http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/kviz_clovek.htm
https://docs.google.com/presentation/d/1gLHlAkdhEr7OAO3MXfMTriFhV9LKt-DUTfajJaqXgl0/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0
https://docs.google.com/presentation/d/1ylSBHC_Db62FMYkwu-zlHv9FsWjE0S_BVww1uSniCH8/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0
http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/14_prvni_prezident.htm
mailto:iveta.cee@kamenka-celakovice.cz

