
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Irena Vojáčková 5. A 25. 5. – 30. 5. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče a milé děti, 

Český jazyk tento týden jsem zaměřila na větný rozbor a matematiku na řešení 
jednoduchých grafů a rovnic. Ve vlastivědě se posuneme v dějepisném vývoji 

Československa. V přírodovědě se seznámíme se zásadami slušného chování. 

Opět se budeme pravidelně každý den setkávat od 9 – 11 hod při on-line výuce. Paní 

asistentka pak bude nadále individuálně pracovat s některými dětmi. 

Rodičům, ale i prarodičům děkuji za trpělivou spolupráci. 

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí 

Mluvnice: stavba vět jednoduchých 

a souvětí – výklad viz. Videa 

Čtení: umímeto Karas a Pedro 

 

Úterý 

Mluvnice: Procvičování pravopisu 

čárek u souvětí 

Středa 

Mluvnice: Souvětí 

Čtvrtek 

Mluvnice: Procvičování pravopisu 

Čtení: vlastní kniha 

Pátek 

Mluvnice: Rozbor věty 

Pondělí 

rozbor věty jednoduché 

věta jednoduchá a souvětí 

vytvoření souvětí 

PS. str. 42/ 1, 2 

Úterý 

uč. str.136/ 19/ a – napsat do 

sešitu 

Středa 

uč. str. 136/ 19/ b – napsat do 

sešitu 

Čtvrtek 

uč. str. 137/ 22, 23 – napsat do 

sešitu 

Pátek 

Úkol na umímeto - Vinnetou 

MATEMATIKA Pondělí  

Grafy – hospodaření, uč. str. 149 

Úterý 

Řešení jednoduchých rovnic 

   Středa 

   Rovnice – úkol v učebně 

 

 

 

Pondělí 

grafy video zde 

přečíst v učebnici 149 – budeme  

rozebírat při on-line výuce 

Úterý 

rovnice - video 

výklad - rovnice 

Středa 

Viz učebna 

Čtvrtek 

https://www.youtube.com/watch?v=xluyd_aIdsg
https://www.youtube.com/watch?v=35YZuUqMSDM
https://www.youtube.com/watch?v=kN17a-hYC-k
https://www.youtube.com/watch?v=fTgrqjQhCfg
https://www.youtube.com/watch?v=4WG5wWnKDeY
https://www.youtube.com/watch?v=An1uk1_q6po
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Čtvrtek 

Řešení slovních úloh - umimeto 

Pátek 

Výpočet obsahu složitějších obrazců 

Viz úkol - umímeto 

Pátek 

uč. str. 139/ 3 a, b 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

H. 

ŽEJDLÍKOVÁ 

Velká pochvala všem, co 

posílají domácí úkoly. Máme 

radost! 

Tento týden zopakujeme a 

procvičíme časové údaje, přítomný 

čas prostý a předložky. Všem 

tématům tohoto týdne jsme se 

velmi podrobně věnovali ve 4. 

ročníku. Úkolů v tomto týdnu není 

mnoho. Plň je prosím postupně a 

pečlivě. Odesílej je emailem své 

učitelce.  

Úterý: 

Proveď kontrolu: pracovní sešit 

str. 32/1, 2 – viz příloha 1 

Poslech 2.23: učebnice str. 41/3 – 

poslouchej a napiš do sešitu časové 

údaje, které uslyšíš. Přepis 

nahrávky najdeš v příloze 1. Proveď 

kontrolu zapsaných časových 

údajů. Přepis nahrávky přečti 

nahlas. 

 

 

 

Středa: 

Čtení s porozuměním str. 41/4 

Přečti rozhovor a odpověz na 

otázky. Obě otázky i odpovědi 

napiš do sešitu. Odpovědi si 

zkontroluj – viz příloha 1. Všímej si 

předložek v tomto textu.  

Gramatika – předložky on, at 

str. 41/5: přepiš si tabulku do 

sešitu a doplň předložky do těchto 

3 vět.  

 

Čtvrtek: 

On-line procvičování:  

Předložky časové: snaž se 

dosáhnout maximálního počtu 

bodů. Správně doplněné předložky 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 1 

 

 

Poslech 2.23 

 

 

 

 

 

 

Vyfoť str. 32 v PS a zapsané 

časové údaje v sešitě a pošli 

emailem své učitelce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyfoť tato dvě cvičení a pošli 

emailem své učitelce. 

 

 

 

Prepositions of time/předložky 

časové zde 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/5A_Priloha_1_klíč.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/5A_poslech_2_23_Project.mp3
https://www.liveworksheets.com/na182883yp


3 

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

s časovými údaji opiš do sešitu 

English.  

Přítomný čas prostý: než začneš 

pracovat na on-line úkolu, pečlivě 

si přečti přílohu 2. Pracovní list pak 

snadno zvládneš. 

 

 

 

 

Příloha 2 

Present simple tense/Přítomný 

čas prostý zde 

On-line pracovní listy můžeš 

opět poslat přímo z webové 
stránky své učitelce! Tvoji 
aktivitu vidíme. 

Liveworksheets fungují 
v prohlížeči Google Chrome. 

klara.havlova@kamenka-celakovice.cz 

hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz 

 

PŘÍRODOVĚDA Pondělí 

Soužití mezi lidmi 

Středa 

Globální problémy 

uč. str. 78 - přečíst 

Pondělí 

uč. str. 76 – 77 – přečíst 

video zde 

video zde 

Středa 

opsat str. 78 – modrý rámeček do 

sešitu 

VLASTIVĚDA Úterý 

Opakování – jsme samostatný stát, 

2. světová válka uč. str. 35 

Čtvrtek 

Republika po válce str. 36 - 37 

Úterý 

Vypracovat test str. 35 - odeslat 

Čtvrtek 

video zde 

video zde 

zápis zde 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

Děti, pracujte podle týdenního plánu. 

Dodržujte hygienické návyky. 

Nezapomeňte na odpočinek a 

pohyb. 

Zadaná cvičení pište do sešitu. 

Dle pokynů zasílejte ofocené práce nebo 

přeposílejte do učebny. 

Nezapomeňte na úkoly / Umímeto / 

 

irena.vojackova@kamenka-celakovice.cz  

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/5A_Příloha-2-přít.-čas-prostý.pdf
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Present_Simple_Tense_vv410422jo
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=BgWAffSKnh0
https://www.youtube.com/watch?v=PknVfzBhyks
https://www.youtube.com/watch?v=Iows-MUXPEA
https://www.youtube.com/watch?v=GD3NuaZ6k8Y
https://docs.google.com/presentation/d/1elxJ83LYHk4nJTswpQ_jjBOWWmG3O4nbKQwlCeENoWo/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i12
mailto:irena.vojackova@kamenka-celakovice.cz
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Upřesňující informace 

Slovní úlohy z učebny mohou řešit dobrovolníci. 

Ostatní budou pracovat při on-line výuce. 

 

Dobrovolné (doplňkové učivo): 

Četba knihy 

 

Odkazy:  

 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/

