
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka František Šturma 5. C 6. 4. – 8. 4. 2020 

PŘEHLED 

Zdravím všechny z 5. C! 

Tentokrát nás čeká pouze třídenní pracovní týden, protože jsou před námi velikonoční 

prázdniny, takže budete mít možnost si trochu odpočinout a načerpat nové síly. 

Děkuji všem, kteří mi už poslali zápisy ze samostatné četby, na ostatní se budu těšit 

Přeji vám i vašim rodičům hodně pohody a příjemné prožití velikonočních svátků. 

František Šturma 

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

ČESKÝ JAZYK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANTIŠEK 
ŠTURMA 

 Přídavná jména 

  

 Pravopisné opakování 

 

 

 Čtení: Karel May – Zápas o život 

 

 

 Poslechněte si další pověst. 

 

 

 frantisek.sturma@kamenka-celakovice.cz 

  Pravopis přídavných jmen 

oranžový sešit str. 41-42 

Hledáme chyby 1 

Hledáme chyby 2  

růžový pracovní sešit 12/15,16 

čítanka str. 72 – 75 (po přečtení 

ukázky napište do sešitů její 

stručný obsah a nakreslete si k ní 

obrázek) 

Faustův dům 

 

 

 

 

 

MATEMATIKA 

 

 

 

 

 

 

PAVLÍNA 
KUČEROVÁ 

 

Desetinná čísla – opakování: 

učebnice str. 88 – 91 

Čísla větší než milion: písemné 

sčítání, dělení, slovní úlohy 

Jednotky času: převody   

 

 

 

pavlina.kucerova@kamenka-celakovice.cz 

 

Procvičování 1 - učebnice str. 

88/13, 90/28,  91/30 

Procvičování 2 – pracovní sešit str. 

11/7,8,9,11,12 

Procvičování 3 – pracovní sešit str. 

11/10,13 a sloupeček 

PŘÍLOHA 1 Výsledky úloh 

z minulého týdne ZDE 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4956
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4955
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4984
https://www.mujrozhlas.cz/stripky-z-archivu/faustuv-dum
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/5C_MAT_Vysledky_uloh_z_minuleho_tydne_priloha_1.docx
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/5C_MAT_Vysledky_uloh_z_minuleho_tydne_priloha_1.docx


2 

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

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLÁRA 

HAVLOVÁ 

 

Tento týden si zopakujeme           

UNIT 3. 

Klíč ke cvičením z PS str. 30 

1,2,3 (úkoly minulý týden) 

Vypracuj cvičení v prac. sešitě, 

psaní školních předmětů a doplň 

školní rozvrh dle poslechu. 

 

Poslechni si nahrávku ke cvičení 

v učebnici str. 36 (page 36, 

exercise 3) a doplň informace o 

studentech. Tabulku si nalep nebo 

nakresli do sešitu English.  

Kdo si chce zopakovat dny v týdnu 

či předměty ve škole, může si 

dobrovolně vypracovat či 

poslechnout některá cvičení 

skupiny p. učitelky V. Soulkové. 

 

klara.havlova@kamenka-celakovice.cz 

 

 

   

  PŘÍLOHA 1 Klíč – PS str. 30/1,2,3 

   

 

  PS str. 31/ cv. 4 

  cv. 5 - poslech, CD nahrávka 16 

  cvičení I can    

 

 

  nahrávka str. 36 cv. 3  

   

  PŘÍLOHA 2 Tabulka PS str. 3 /2 

   

 

 

 

 

 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍTĚZSLAVA 

SOULKOVÁ 

Tento týden si zopakujeme  

a procvičíme názvy školních 

předmětů a dnů v týdnu. Vytvoříme 

si svůj rozvrh. 

Procvičte názvy školních předmětů 

Pozor na správnou výslovnost, 

vyslovuj pečlivě.  

 

Umíš vyjmenovat a napsat všechny 

dny v týdnu? Dny si vyslov a napiš 

je na papír, pomůže písnička. 

 

Vypracuj cvičení v prac. sešitě, 

doplň školní rozvrh dle poslechu 

 

Vytvoř svůj vlastní školní rozvrh. 

 

 

vitezslava.soulkova@kamenka-
celakovice.cz 

   tel.: 602 668 986 

 

 

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

 School subjects 2 

 

 Písnička Days of the week 

 

 Interaktivní hra 

  

   

  Prac. sešit str. 28/1 

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

 

Na papír A4 nadepiš dny v týdnu a 

anglicky názvy předmětů, které 

v daný den máš. Můžeš být 

kreativní. Rozvrh vyfoť a pošli na 

můj e-mail nebo WhatsApp 

 

 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/5C_AJ_Klíč-PS-str.-30-cv.123_příloha_1.pdf
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/5C_AJ_Tabulka-PS-str.-36-cv.-2_příloha_2.pdf
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
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PŘÍRODOVĚDA 

 

 

 

PAVLÍNA 
KUČEROVÁ 

 

Člověk – opakování: doplň PL 

 

Jaro v přírodě: podívej se na video     

 

pavlina.kucerova@kamenka-celakovice.cz 

  PŘÍLOHA 1 PL – ČLOVĚK1  

 

  Video ZDE 

 

 

VLASTIVĚDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUZANA 
PAVLOVÁ 

 

 

  Opakování kapitol 4 a 5 

Vypracujte odpovědi na otázky a 

pošlete mi je na adresu 

zuzana.pavlova@kamenka-

celakovice.cz do 14. 4. 

Používejte učebnici, jedná se o 

stránky 14 – 18. Odpovědi stačí 

stručné, pište je ale celou větou.  

 

 

 

 

 

 

 zuzana.pavlova@kamenka-celakovice.cz 

 

1. Čím se začali řídit lidé v 18. 

století, co ovlivňovalo jejich 

názory? 

2. Napište dvě důležitá nařízení 

Marie Terezie: 

3. Jak se změnil život poddaných 

poté, co Josef II. zrušil 

nevolnictví? 

4. Co je manufaktura? 

5. Co nahrazovalo v továrnách 

práci lidí? 

6. Proč v českých zemích pomalu 

mizela čeština? 

7. Jak se nazývali lidé, kteří se 

snažili bránit český jazyk a 

vlast? 

8. Jaká významná stavba byla 

v Praze otevřena v roce 1881? 

PRACOVNÍ 

ČINNOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUZANA 
PAVLOVÁ 

 

  Osení ve skořápce 

Vyrobte si květináček z vaječné 

skořápky. Můžete jej položit do 

kalíšku na vejce (jako je to ve 

videu) nebo stačí jen do 

kartonového plata od vajec. Je to 

drobná dekorace, která ale nadělá 

hodně parády. Vajíčka i osení 

k Velikonocům prostě patří! 

(Do skořápek si můžete zasadit 

třeba i řeřichu a pak si s ní posypat 

chléb s máslem.) 

 

  zuzana.pavlova@kamenka-celakovice.cz  

 

 

 

   Návod na květináček ze skořápky 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/5C_PR_PL-clovek1_priloha_1.docx
https://edu.ceskatelevize.cz/jaro-zivot-rostlin-a-zivocichu-i-5e44241c4908cf0125157f61
mailto:zuzana.pavlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:zuzana.pavlova@kamenka-celakovice.cz
https://primanapady.cz/clanek-844-velikonocni-oseni-skorapkove-kvetinacky-s-ockama-date-i-na-posledni-chvili
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POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Zadané úkoly se snažte pečlivě 

vypracovat – děláte to pro sebe. 

 Rozvrhněte si úkoly do jednotlivých dnů, 

utvořte si doma vlastní rozvrh hodin. 

 Jednotlivé předměty střídejte a 

nezapomínejte na odpočinek. 

 

Vzkaz od paní učitelky Pavlové: 

Milí žáci, blíží se Velikonoce, které si 

sice nemůžeme užít v plné parádě, ale 
nic nám nebrání, abychom si alespoň 
nevyzdobili byt či dům. Proto vám 

posílám krátké video s jednoduchým 

nápadem. Užijte si tvoření i Velikonoce! 

 

 

 

 

 Mgr. František Šturma 

 

 frantisek.sturma@kamenka-celakovice.cz 

 tel.: 604 544 931 

 


