
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Iveta Cée 5. B 14. 4. – 17. 4. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně, vítám Vás zpět po zaslouženém odpočinku. 

Doufám, že jste se Velikonoce užili v rámci možností. 

Tento týden se opět podíváme trochu na zájmena, zkusíme si vytvořit myšlenkovou 
mapu na toto téma. Také se posuneme v učivu Vl, Př. V matematice se alespoň trochu 

seznámíme s převody jednotek obsahu a násobením desetinných čísel, zopakujeme si 

rovnice, v geometrii nás čeká krychle a kvádr. 

Velmi Vás chválím, že jste zvládli registraci na portále Umímeto, kde úspěšně zadané 
úlohy plníte. Pokud je mezi Vámi někdo, kdo si s tím opravdu neví rady, neví, kde úlohy 

najít, prosím, obraťte se na mne.  

 

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

ČESKÝ JAZYK Út: Vypravování, osnova 

vypravování 

 

 

St: Určování slovních druhů na 

Umímeto v sekci domácí úlohy 

Čt: Zájmena on, ona, ono – 

vyskloňuj do školního sešitu 

Pá: Vytvoř myšlenkovou mapu  

Út: Napiš vypravování, jak jsi 

strávil/la Velikonoce za této 

mimořádné situace + vytvoř 

osnovu (zašli na můj e-mail do 

15.4.) 

St: Přihlášení zde (vypracovat do 

17.4.) 

Čt: Skloňování zde 

     Procvičování zájmen zde 

Pá: Téma: zájmena, na A4 a zašli 

na můj e-mail 

MATEMATIKA   Út: Převody jednotek délky a  

        obsahu 

 

St: Řešení rovnic na Umímeto 

v sekci domácí úlohy 

Čt: Násobení desetinných čísel 

Cvičení na Umímeto v sekci domácí 

úlohy 

Pá: Krychle, kvádr 

      Učebnice s. 105 přečíst       

 

Út: Prezentace zde 

      PS s. 47 (pošlu do vašeho  

      emailu)  

St: Přihlášení zde (vypracovat do  

      16.4.) 

Čt: Prezentace zde a zde 

      Přihlášení zde (vypracovat do  

      17.4.) 

Pá: Prezentace zde 

      Prezentace zde 

      PS s. 51 (obojí pošlu do vašeho 

      e-mailu) 

https://www.umimeto.org/
http://www.ucirna.cz/cestina/zajmena_sklonovani.php
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Z%C3%A1jmena#selid
https://www.youtube.com/watch?v=7MBS1sR2Y6g
https://www.umimeto.org/
https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-2-dil/video/str-21/
https://www.youtube.com/watch?v=hZnPgMSR1LY
https://www.umimeto.org/
https://slideplayer.cz/slide/3068564/
https://www.youtube.com/watch?v=WnHyfpPLqIA
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

P. CÉE 

Út: Opakování  

 

Pá: Opakování 

Út:  uč. s. 50/1,2,3 (do ŠS – pošlu 

do vašeho e-mailu) 

Pá: PS s. 40 celá, 41/ 4 (pošlu do 

vašeho e-mailu a zašli zpět na 

můj e-mail) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

P. HAVLOVÁ 

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. 

 

 

 

 

Pátek: 

On-line procvičování slovesa have 

got. 

Úterý: 

Učebnice UNIT 3 str. 34-35, cv. 2 

Nová slovíčka PS str. 82 D                    

My school  

 

 

 

Pracovní list – My school 

Příloha č. 1  

Vypracovaný pracovní list prosím 

vyfoťte a pošlete emailem své 

učitelce: 

klara.havlova@kamenka-celakovice.cz 

Pátek: 

Exercise 1- have got or has got 

Exercise 2 – have got or has got: 

questions 

PŘÍRODOVĚDA Čt: Smyslová ústrojí 

 

Pá: Kůže 

Čt: Prezentace zde 

     Cvičení zde Video oko ucho ústa 

Pá: Prezentace zde 

     Cvičení zde  Video zde 

VLASTIVĚDA 

 

St: První světová válka St: Prezentace zde 

     Cvičení zde    Video 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! 

Pořád platí, že pracujete svým tempem, 

dle svých možností a schopností.  

Potřebuješ-li s něčím pomoci, obrať se 

na mne! 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/5B-Tydenni-plan-14-17_4_2020_Priloha_1.pdf
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
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
https://docs.google.com/presentation/d/1W9xv8ZVEzxfmCQwo7U3XqvmdFzWY6vuTZmYQqEeIAPo/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0
http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/smysly.htm
https://www.youtube.com/watch?v=4GHEkbBn6Kk&list=PLKFZKkKW-yoa1kaWGvz7-zttmU_Rw2hyd&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=6oS_xvj0yZo&list=PLKFZKkKW-yoa1kaWGvz7-zttmU_Rw2hyd&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=673cHEJZBqk&list=PLKFZKkKW-yoa1kaWGvz7-zttmU_Rw2hyd&index=6
https://docs.google.com/presentation/d/1WX5cQ9xRfyF24NMuMcv1zE6bHV-KsOTl5lAmt_-IqUw/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0
http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/kuze.htm
https://www.youtube.com/watch?v=h0L62c1w6Wc&list=PLKFZKkKW-yoa1kaWGvz7-zttmU_Rw2hyd&index=5
https://docs.google.com/presentation/d/1Yb_KKDDojg2Bz7IzvPeYppfOmnYUZ1QNyU-4faH5O7A/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0
http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/12_prvni_svetova_valka.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CHjv02nwAWc&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=93
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 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! Snad se brzy uvidíme! 

 

Mgr. Iveta Cée 

Třídní učitelka 5. B 

 

 

mailto:iveta.cee@kamenka-celakovice.cz

