
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Irena Vojáčková 5. A 1. 6. – 5. 6. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče a milé děti, 

Čeká nás poslední měsíc netradičního školního roku. Myslím si, že přes všechna 
úskalí vše dobře zvládáme. Hlavně díky pochopení Vás rodičů a snahou, pílí všech 

žáků. 

Měsíc začíná svátkem všech děti. Nezapomněla jsem, překvapení na děti čeká 1. 6. 

v emailu. 

V učivu začínáme opakovat a procvičovat. Stále platí naše dopolední setkávání od  

9- 11 hod. jako třída a potom individuální práce s paní asistentkou. 

 

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí  

Mezinárodní den dětí  

 

Úterý 

Částice – učebnice str. 152 - 

přečíst 

Středa 

Citoslovce - učebnice str. 153 - 

přečíst 

 

 

Čtvrtek 

Spojky a částice – opakování 

uč. str. 151/ 5 - ústně  

Pátek 

Procvičování pravopisu 

 

 

Pondělí 

Napiš vyprávění: Jak jsem prožil/a  

Den dětí 

Úterý 

výklad zde: 

uč. 154/ 7 – napsat do sešitu 

  Středa 

výklad zde: 

uč. str. 154/ 4 – opsat do sešitu, 

číslicí označit slovní druhy 

Čtvrtek 

úkol na umimeto 

Pátek 

 

práce v učebně 

MATEMATIKA Pondělí 

Mezinárodní den dětí  

Úterý 

Procvičování učiva – zlomky  

uč. str. 152/1 - 6  ústně 

Pondělí 

Úterý  

úkol na Umimeto 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EhteR-M7LCY
https://www.youtube.com/watch?v=DM6tqWPNitE
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

 

Středa 

Procvičování písemného dělení 

Čtvrtek 

Písemné násobení 

Pátek 

Opakování geometrie – konstrukce 

trojúhelníku, čtverce, obdélníku 

 

 

Středa 

procvičování zde – písemné 

dělení – 10 příkladů 

   Čtvrtek 

procvičování v učebně 

 

   Pátek 

PS str. 56/ 1, 2, 3 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

H. 

ŽEJDLÍKOVÁ 

 

MOC CHVÁLÍME TY, KDO 

PRACUJÍ A PRAVIDELNĚ 

POSÍLAJÍ ÚKOLY. 

Nezapomeň, že nikdy není 

pozdě začít!  

Učiva je vzhledem 

k přijímačkám méně.  

Tento týden zopakujeme a 

procvičíme čas a časové předložky. 

Zopakujeme slovní zásobu 

související s denním režimem a 

procvičíme přítomný čas prostý. 

Úterý: 

Zopakuj si z minula předložky času 

on/at v učebnici str.41/5. Vypracuj 

cvičení v pracovním sešitě. 

Zahraj si na učitele. Cvičení si 

oprav barevnou tužkou dle klíče. 

Opravenou stranu 33 vyfoť a pošli 

své učitelce. 

 

Poslech s porozuměním. 

Poslechni si poslech a napiš do 

sešitu alespoň pět pravdivých vět 

dle vzoru. Nejprve si pečlivě projdi 

čas na hodinách.  

The volleyball match is on Friday at 

eight o´clock.  

 

Středa: 

Podívej se na video pro 

připomenutí slovní zásoby a procvič 

tuto slovní zásobu online. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní sešit str. 33/3,4,5 

 

 

Příloha – klíč prac. s. str. 33 

 

 

 

 

 

 

Učebnice str.41/6 

 

Poslech 2.24 – učebnice str. 41/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video zde. 

 

Online procvičování zde. 

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/5A_Priloha_klic.docx
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/5A_poslech_2_24_Project.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=WxISeXIPh9g
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Daily_routines/Daily_routine_py8698vv
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

Unit 4B My day 

Prohlédni si obrázky a text 

v učebnici str. 42/2. 

Poslechni si pečlivě celý text, ten 

pak hlasitě přečti.  

 

Vypracuj cvičení v pracovním 

sešitě. Vyfoť a pošli své učitelce. 

 

 

Čtvrtek: 

Poslechni si vyprávění o Caroline a 

doplň chybějící slova. Poslech si 

můžeš kdykoliv zastavit. 

 

Procvič online  

Jak vypadá denní režim Grua 

z Mimoňů?  

 

 

 

Učebnice str.42/2 

 

Poslech 2.26 – učebnice 42/2 

 

 

Pracovní sešit str.34/1,2 

 

 

 

Caroline´s day online cvičení zde. 

 

 

Time zde. 

Gru´s daily routine zde. 

 

On-line pracovní listy můžeš 

opět poslat přímo z webové 
stránky své učitelce! 

klara.havlova@kamenka-celakovice.cz 

hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz 

PŘÍRODOVĚDA Úterý 

Šikana, týrání a sexuální zneužívání 

uč. str. 79, 80 

Úterý 

do školních sešitů opsat modrý 

rámeček na str. 80 

VLASTIVĚDA 

 

Středa 

Rok 1948 uč. str. 36, 37- přečíst 

Pátek 

Pokus o nápravu, rok 1968 

Středa 

video zde 1 

video zde 2 

Pátek 

video zde 1 

video zde 2 

video zde 3 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Děti, pracujte podle týdenního plánu. 

 Dodržujte hygienické návyky. 

irena.vojackova@kamenka-celakovice.cz 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/5A_poslech_2_26_Project.mp3
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Daily_Routines/Daily_Routine_Dictation_sv30013mc
http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-pracovni-listy/daily-routines-ipl/153-what-time-is-it-kolik-je-hodin/
https://en.islcollective.com/video-lessons/grus-daily-routine
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=Iows-MUXPEA
https://www.youtube.com/watch?v=mpjRvuDRa2A
https://www.youtube.com/watch?v=6hc6Ho-yN_I
https://www.youtube.com/watch?v=6hc6Ho-yN_I
https://www.youtube.com/watch?v=Lq9ZdA9OKgo
mailto:irena.vojackova@kamenka-celakovice.cz
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 Nezapomeňte na odpočinek a 

pohyb. 

 Zadaná cvičení pište do sešitu. 

 Dle pokynů zasílejte ofocené práce nebo 

přeposílejte do učebny. 

 Nezapomeňte na úkoly / Umímeto / 

Děti užijte si svátek. Těším se na 

Vás. 

 

Zdroje:  

 www.umimeto.org 
 www.ytoube.cz 
 www.procvicuj.cz 

 učebnice českého jazyka 
 učebnice matematiky 

 pracovní sešit českého jazyka 
 pracovní sešit matematiky 
 učebnice vlastivědy 

 učebnice přírodovědy 

 

Irena Vojáčková 

Třídní učitelka 5. A 

http://www.umimeto.org/
http://www.ytoube.cz/
http://www.procvicuj.cz/

