
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Irena Vojáčková 5. A 18. 5. – 22. 5. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče a milé děti, 

uběhl další týden dálkové výuky. Mám radost, že všechny úkoly postupně společně 

zvládáme. Hodně jsme se posunuli ve využívání učebny, za to Vás velmi chválím. 

Tento týden se zaměříme v českém jazyce na větný rozbor a v matematice budeme 
procvičovat násobení, převody jednotek a výpočty povrchu kvádru. Ve vlastivědě se 
seznámíme s počátky 2. světové války a v přírodovědě se budeme zabývat vztahy 

v rodině. 

Stále platí, že každý den od 9 – 11 hod bude probíhat online výuka a paní asistentka 

pracuje dle rozvrhu individuálně s některými žáky. 

Nezapomeňte udělat radost svým obrázkem paní učitelce Štemberkové.  

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí 

Mluvnice: procvičování větného 

rozboru, přepis do sešitu, dvě 

cvičení 

Čtení: Čtení – správné dýchání 

Úterý 

Mluvnice: určování podmětu a 

přísudku, vytváření vět 

 

 

  Středa 

Mluvnice: Procvičování přívlastku 

uč. str.127 

přečíst 

Čtvrtek 

Mluvnice: Větná stavba – 

procvičování 

Čtení: dočíst všechny bajky na 

umímeto 

 

   Pátek 

   Procvičování pravopisu – práce  

   v učebně 

   Pondělí 

   přísudek výklad - dobrovolné 

   pracovní list video – přepište    

   do sešitu podle videa 

   čtení: učebna 

   Úterý 

   PS str. 37/ 5, 6, 7 – podtrhat,  

   napsat věty ve všech cvičeních   

   podmět a přísudek - video 

   Středa 

   napsat cvičení str. 130/2 

   přívlastek - video 

   Čtvrtek 

   další větné členy - video 

   úkol zde 

   čtení zde: 

 

 

    Pátek 

 úkol v učebně 

https://www.youtube.com/watch?v=7P7M0WYicIg
https://www.youtube.com/watch?v=DpjH2D3nbvo
https://www.youtube.com/watch?v=DpjH2D3nbvo
https://www.youtube.com/watch?v=vsnqiCe8Xw0&t=56s
https://www.youtube.com/watch?v=8S5ttovRjCY
https://www.umimecesky.cz/?fromSSO=1
https://www.umimecesky.cz/?fromSSO=1
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

MATEMATIKA Pondělí 

Procvičování řešení slovních úloh 

Úterý 

Procvičování v pracovním sešitě 

 

 

 

 

Středa 

Písemné násobení 

  Čtvrtek 

  Převody jednotek 

Pátek 

Plocha kvádru 

   Pondělí 

   Uč. str. 150/ 3, 4, 5, 6 – zápis,  

   výpočet, odpověď – do sešitu 

   Úterý  

   PS str. 33 – celou stranu  

   vypracovat 

    

 

   Středa 

   úkol zde 

   Čtvrtek 

   úkol na učebně 

   Pátek 

   PS str. 54/ 6, 7 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

H. 

ŽEJDLÍKOVÁ 

Úterý: 

Opakujeme WH-questions (Unit 

2D) 

Dodrž prosím tento postup. 

Pracovní listy pak snadno zvládneš. 

1. Pusť si ppt. prezentaci. 

 

2. Vypracuj on-line cvičení 

 

3. Prohlédni si obrázek a odpověz 

na otázky. 

 

4. Vypracuj pracovní list – utvoř 

otázky. 

  

 

 

Čtvrtek: 

What’s the time, please? / Kolik 

je hodin, prosím? 

On-line procvičování: 

 

 

 
 

 

 

 

Příloha – Wh- questions 

prezentace 

 

Online cvičení zde. 

Online cvičení zde. 

 

 

Příloha- obrázek otázky 

 

 

 

Příloha – Wh questions 

 

Tyto dva pracovní listy pošli své 

učitelce. 

klara.havlova@kamenka-celakovice.cz 

hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz 

 

 

 

Online procvičování zde. 

Zahraj si PC game Space Quest 

zde. 

https://www.umimematiku.cz/cviceni-procenta
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/5A_WH-have-got-questions.pptx
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Wh_questions/Questions_1_et45028pu
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Wh_questions/Wh_Question_Words_Exercise_1_ap1826gn
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/5A_Příloha-obrázek-wh-otázky.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/5A_Příloha-Wh-questions.pdf
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/time
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/games/game2?cc=cz&selLanguage=cs
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

 

Vypracuj cvičení v pracovním 

sešitě. 

 

Pátek: 

Daily routines 

Procvič si slovní zásobu denní 

režim. Opakování ze 4. ročníku 

 

 

Doplň slova dle smyslu a vytvoř tak 

souvislý text. 

 

Podívej se na video Mr. Bean´s 

daily routine. 

Zjisti, co znamenají tato slova a 

seřaď je do správného pořadí, jak 

se objeví ve videu. 

unlock,  make the bed, button up, 

shave, exercise, ring 

 

 

 

 

Pexeso zde. 

Pracovní sešit str.32/1,2 

 

 

 

 

Online procvičování 1 zde. 

Online procvičování 2 zde. 

 

  Online cvičení zde. 

 

 

Video 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 Pondělí 

Manželství a péče o děti 

Středa 

Komunikace v rodině, manželství 

Pondělí 

uč. str. 74 - přečíst 

Středa 

uč. str. 75 – přečíst a opsat do 

sešitu modrý rámeček 

VLASTIVĚDA 

 

Úterý 

Druhá světová válka 

Čtvrtek 

Život za okupace 

Úterý 

uč. str. 31 – 32 – přečíst 

zápis zde 

video zde 

Čtvrtek 

Uč. str. 33 – 34 – přečíst 

video zde 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/vocabulary/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/daily-routines
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Daily_routines/Daily_routine_py8698vv
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/English_words/Daily_Routine_Cloze_Test_ch13467kl
https://www.youtube.com/watch?v=pA66zldZ_Vg
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz
https://docs.google.com/presentation/d/1VN1vMOR5s_bOhXK4KMb5owlzn07Vl-WGdQjBF9qW1JU/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i38
https://www.youtube.com/results?search_query=dejiny+udatneho+naroda+ceskeho+2+svetova
https://www.youtube.com/watch?v=9cJ1BVHlhDs&t=60s
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POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Čti, prosím, texty pozorně 

 Pracuj podle týdenního plánu 

 Upřednostni kvalitu před množstvím 

 Nezapomeň na odpočinek a pohyb 

irena.vojackova@kamenka-celakovice.cz  

 

Upřesňující informace: 

 Těším se na Vaši zpětnou vazbu. 

 Jsem ráda, že někteří již zvládáte odesílání úkolů do učebny. 
 Používejte školní nebo cvičné sešity. 

 Mám velmi šikovné děti. 

 Též děkuji rodičům. 

 

Dobrovolné  

Přikládám pozdravný dopis od paní učitelky Štemberkové. 

Udělejte jí radost a vytvořte obrázek. 

 

Zdroje: 

 www.onlinecviceni.cz 

 www.umimeto.cz 
 www.youtube.cz 
 učebnice českého jazyka 

 učebnice matematiky 
 pracovní sešit matematiky 

 pracovní sešit českého jazyka 

                                                                                                Irena Vojáčková 

třídní učitelka 5. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:irena.vojackova@kamenka-celakovice.cz
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/5A_Výtvarka.pdf
http://www.onlinecviceni.cz/
http://www.umimeto.cz/
http://www.youtube.cz/

