
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Irena Vojáčková 5. A 4. 5. – 7. 5. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče a milé děti,  

tento týden si v českém jazyku připomeneme další slovní druh a to předložky. 
V matematice budeme pracovat na číselné ose s kladnými a zápornými čísly a nadále 
řešit slovní úlohy. Stavbu lidského těla si zopakujeme v přírodovědě a vlastivědné 

učivo zaměříme na shrnutí událostí v letech 1618 – 1918. 

Naše pravidelné setkání bude nadále probíhat každý den od 9 hod do 11 hod, 

při kterém si vysvětlíme učivo a zároveň budeme společně pracovat.  

 

 

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí 

Mluvnice: Předložky 

uč. str146 – 147 (přečíst) 

Čtení: Čtení Adéla  

Úterý 

Mluvnice: Pravopis předložek 

Uč. str. 147/ 3 napsat do sešitu 

Středa 

Mluvnice: Pravopis koncovek 

přídavných jmen 

Čtvrtek 

Mluvnice: Slovní druhy 

Čtení: vlastní kniha, zápis do 

čtenářského deníku (ofocené 

poslat) 

 

Pondělí 

procvičení zde 

čtení zde: 

 

Úterý 

procvičování zde 

 

Středa 

procvičování zde 

 

Čtvrtek 

uč. str. 147/5 – opsat do sešitu 

MATEMATIKA Pondělí 

Kladná a záporná čísla, uč. str. 13 

 

Úterý 

Slovní úlohy 

Středa 

Písemné násobení uč. str. 30/4  

Pondělí 

připomenutí zde 

procvičení zde 

Úterý 

   slovní úlohy 

Středa 

Cvičení napsat do sešitu a ofocené 

poslat 

http://www.ucirna.cz/cestina/predlozky_druhy.php
https://www.umimecesky.cz/porozumeni
http://www.ucirna.cz/cestina/predlozky_s_a_z.php
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka
https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-2-dil/video/str-37/
https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-2-dil/video/str-37/
https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Čtvrtek 

Povrch krychle a kvádru 

Čtvrtek 

PS str. 54/4,5 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

H. 

ŽEJDLÍKOVÁ 

 

Úterý: 

Procvičování tvorby otázky u 

slovesa „have got“ a „short 

answers“. 

 

 

 

 

 

Středa:  

Čtení s porozuměním- přečti si text 

a doplň správný tvar slovesa být 

(to be) nebo mít (to have got), 

odpověz na otázky. 

 

 

Čtvrtek:  

On-line procvičování slovesa „have 

got“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracujte tyto 3 pracovní listy. 

Součástí pracovních listů 1 a 2 je 

klíč. Buďte poctiví!  

Příloha 1 – otázka have got  

Příloha 2 – short answers 

Příloha 3 – otázka have got  

Přílohu 3 pošli emailem své 

učitelce. 

 

Interaktivní pracovní list čtení 

s porozuměním zde. 

Tyto interaktivní pracovní listy 

můžeš poslat přímo z těchto 

stránek na mailovou adresu své 

učitelky. 

 

Procvič tvary have got zde. 

Procvičování have got zde. 

Online cvičení vyber správný tvar 

zde. 

Online cvičení pořadí slov ve větě 

zde. 

Online cvičení doplň správný tvar 

zde. 

klara.havlova@kamenka-celakovice.cz 

hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz 

PŘÍRODOVĚDA  Pondělí: 

Opakování učiva o lidském těle 

uč. str. 72 

Pondělí: 

Otázky 11 - 19 (ústně) 

Otázky 5 - 10 (písemně a odeslat) 

VLASTIVĚDA 

 

Čtvrtek: 

Přehled událostí v našich zemích 

v letech 1618 – 1918 uč. str. 27. 

Čtvrtek: 

Přečíst a opsat přehledně do sešitu. 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/5A_Příloha-1-otázka-have-got.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/5A_Příloha-2-short-answers.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/5A_Příloha-3-otázky-have-got.pdf
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/To_be_or_to_have/To_be_and_have_got_bh70346ru
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Have_got_-_Has_got/To_have_bo43667cn
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Have_got_-_Has_got/Have-has_got_et26649sd
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/have-got
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/have-got
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/have-got
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz


3 

 POŽADAVKY POZNÁMKY 

Upřesňující informace:  

Děti pište do školních nebo cvičných 

sešitů.  

Úkoly vypracovávejte dle rozvrhu. 

Nezapomínejte na odpočinek a pohyb.  

Učivo, které nezvládnete, si vysvětlíme 

  při on-line výuce. 

irena.vojáčková@kamenka-celakovice.cz 

klara.havlova@kamenka-celakovice.cz 

hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz 

 

Upřesňující informace: 

Úkoly a procvičování pište do jednoho sešitu. 

 

Dobrovolné: 

Pošlete seniorům dopis pro radost. 

Vice informaci na: https://jsmesvami.diakonie.cz/dopis-pro-radost 

Dopis nebo jen obrázek můžete odeslat samy nebo přes mě. 

 

Nezapomeňte, číst knihu. 

 

Zdroje: 

 www.onlinecviceni.cz 

 www.umimeto.cz 
 www.youtube.cz 
 www.ucirna.cz 

 učebnice českého jazyka 
 učebnice matematiky 

 pracovní sešit matematiky 

 

 

 

Irena Vojáčková 

Třídní učitelka 5. A 

mailto:irena.vojáčková@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz
https://jsmesvami.diakonie.cz/dopis-pro-radost
http://www.onlinecviceni.cz/
http://www.umimeto.cz/
http://www.youtube.cz/

