
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Irena Vojáčková 5. A 11.5 – 15. 5. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče a milé děti, 

v úvodu Vás musím velmi pochválit za splněné úkoly, přístup ke vzdělávání, 
komunikaci. Jsem velmi ráda, začínáte zvládat práci v učebně. Tímto bych chtěla 
poděkovat naší paní asistentce Míše, která s námi spolupracuje a pomáhá Vám. Tento 

týden si v matematice procvičíme početní operace s velkými čísly a vysvětlíme si 
význam procent. V českém jazyce nadále budeme procvičovat slovní druhy a jejich 

pravopis. Posuneme se i v přírodovědě / Rodina / a vlastivědě / První republika /.  
Pokud potřebujete tabulky, jsou ke stažení na webu školy. Stále platí, že se na mne 

můžete kdykoliv obrátit. 

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

při kterém si vysvětlíme učivo a zároveň budeme společně pracovat. Děti s IVP mají 

konzultace s paní asistentkou, dle individuální dohody. 

 

 

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí 

Mluvnice: Psaní velkých písmen 

ve jménech a názvech - 
opakování  

Čtení: Čtení s porozuměním -     

Záhada hlavolamu  

Úterý 

Mluvnice: Slovní druhy ohebné 
– kvíz, opsat a doplnit cvičení 
z učebnice 

Středa 

Mluvnice: spojky 

Čtvrtek 

Mluvnice: práce s učebnicí – spojky 

Čteni: bajky/ Dvě kozy, Holub a 

mravenec, Sojka a páv/ 

Pátek 

Slova a jejich význam – sport, 

přísloví 

 

Pondělí  

přehled a procvičení zde: 

procvičování zde: 

čtení zde: 

Úterý  

kviz zde: 

uč. str. 87/3 

Středa 

přečíst zde: 

procvičování zde: 

Čtvrtek 

uč. str. 150/2 

čtení zde 

Pátek 

pracuj zde: 

https://www.mojecestina.cz/article/2008083001-velka-pismena-nejzakladnejsi-pravidla
https://www.umimecesky.cz/cviceni-velka-pismena
https://www.gramar.in/cs/category.php?category=por&grade=5#texty
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/slovni_druhy_ohebne.htm
https://www.mojecestina.cz/article/2014082601-spojky
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=02.+Spojky#selid
https://www.umimecesky.cz/porozumeni-5-trida#ps957
https://www.umimecesky.cz/doplnovani_slovicek
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

MATEMATIKA Pondělí 

Procenta 

Úterý 

Procvičování sčítání, odčítání 

 

Středa 

Jednotky času - procvičování 

Čtvrtek 

Procvičování porovnávání čísel 

 

 

Pátek 

Tělesa – uč. str. 143 

Pondělí 

prezentace zde 

procvičování zde  

Úterý 

PS str. 32 – všechna cvičení 

Středa 

Uč. str. 145/1-2 ústně 

3 – 6 písemně, jen výpočet a 

odpověď 

Čtvrtek 

PS str. 33 – všechna cvičení 

Pátek 

video zde 

přečíst v učebnici a cvičení 

143/ 3 doplnit a napsat do sešitu 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

H. 

ŽEJDLÍKOVÁ 

Úterý: 

Opakujeme WH-questions, 

question words  

Tato tázací zájmena jsme se učili 

v lekci 2D, můžeš si projít zápis 

z hodiny v sešitě English, než 

začneš tato cvičení dělat. Tento typ 

otázek najdeš také v pracovním 

sešitě na str. 19. 

 

 Základní cvičení (vyber Wh-

question words, tázací zájmeno 

dle výběru. Pak klikni na DONE 

a pak na SHOW ANSWERS. 

(malým písmem zcela dole). 

Objeví se ti správné odpovědi.  

 

 Čtení s porozuměním:   

Přečti si text a plň úkoly. Opět si 

pak pracovní list vyhodnoť.  

 

Středa: 

Unit 4A What’s the time, 

please? / Kolik je hodin, prosím? 

 

 

 

Příloha WH–questions, přehled 

 
 

 
 

 
 
Wh -questions 

 

 

 

 

Reading, tasks  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SS6nM6hjjEs
https://www.umimematiku.cz/cviceni-procenta
https://www.youtube.com/watch?v=loknUPOzR0U
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/5A_Příloha-WH-přehled.pdf
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=5782#a
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=5296
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Hodiny - tomuto tématu jsme se 

velmi podrobně věnovali ve 4. 

ročníku. V lekci 4 A si toto učivo 

zopakujeme. 

Učebnice str. 40/1: Pečlivě si 

prohlédni tento obrázek, potom 

poslouchej a opakuj. 

 

Učebnice str. 40/2: Napiš slovy 

časové údaje, které vidíš na 

hodinách. Toto cvičení napiš do 

sešitu English. Prosím, piš pečlivě 

dle vzoru. Hotové cvičení si 

zkontroluj dle klíče v příloze. 

On-line procvičování: 

 

 

Čtvrtek: 

On-line procvičování:  

Daily routines /denní rutiny:  

 Opakování učiva ze 4. ročníku 

 

 Doplň správné tvary sloves a 

časové údaje. Časové údaje je 

třeba napsat slovy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslech 2.22 (učebnice 40/1) 

Příloha – Answer key 

 

 

 

 

 

Cvičení č. 1 – čas, poslech  

Cvičení č. 2 – napiš časový údaj 

 

 

 

 

Daily routines 1 

 

Daily routines 2 

 

On-line pracovní listy můžeš 
zaslat své učitelce emailem 

přímo z webové stránky. 

klara.havlova@kamenka-celakovice.cz 

hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz 

 

PŘÍRODOVĚDA Pondělí 

Rodina - přečíst 

Středa 

Manželství, péče o děti, 

komunikace - přečíst 

Pondělí 

video - rodina 

uč. str. 73 

Středa 

video - anketa 

uč. str. 74 -75 a úkol v učebně 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/5A_poslech_2_22_Project.mp3
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/5A_Priloha_answer_key.pdf
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Telling_the_time/What's_the_time$_-_drag_and_drop_ib31281yj
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Telling_the_time/What_time_is_it$_ki22121mr
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Daily_routines/Daily_routines_qx90660yv
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Daily_routines/Daily_routines_%5E_telling_the_time_kp19356sr
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=ZrM7dIRxNZI
https://www.youtube.com/watch?v=rbMkU7STS18
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

VLASTIVĚDA 

 

Úterý 

Život v první republice 

uč. str. 28 - přečíst 

Čtvrtek 

Hospodářství – přečíst 

Uč. str. 29 - 30 

Úterý 

prezentace zde 

video zde 

křížovka zde 

Čtvrtek 

Vypracovat otázky v učebnici  

str. 30/1 - 5 

 Čti, prosím, texty pozorně.  

 Upřednostni kvalitu před kvantitou 

(množstvím).  

  Rozvrhni si, prosím, čas na jednotlivé 
předměty, pokus se pracovat dle rozvrhu 

na dané dny.  

 Dbej, prosím, na odpočinek a pohyb.  

UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE:  

Těším se na Vaše práce, zprávy, jak se 

Vám daří, s čím potřebujete pomoci a 

hlavně ať jste zdraví!  

Velké poděkování patří též rodičům, 

že vše zvládají. 

POZNÁMKY: 

irena.vojáčková@kamenka-celakovice.cz 

klara.havlova@kamenka-celakovice.cz 

hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz 

 

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  

https://docs.google.com/presentation/d/1AYB-9wec6sEE4shx-GYs-kzPY0OULNgG6wSm9M4cIaI/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i8
http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/15_zivot_v_prvni_republice.htm
file:///C:/Users/irena.vojackova/Downloads/křižovka%20zde:
mailto:irena.vojáčková@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz
http://www.onlinecviceni.cz/
http://www.umimeto.cz/
http://www.youtube.cz/

