
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Iveta Cée 5.B 25. 5. – 29. 5. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,  

Vaše aktivita během týdne je velmi vysoká, plníte téměř na 100%, musím říci, že jste 
úžasně pilní a velmi Vám za to děkuji! Velké poděkování patří také Vašim rodičům, 

kteří Vám s úkoly pomáhají.  

V tomto týdnu si v Matematice zopakujeme učivo. Úspěšní hráči Skokobanu mají 
v pondělí od matematiky volno. V ČJ si zopakujeme koncovky podstatných jmen, 

seznámíme se s rozvíjejícími větnými členy. 

Posuneme se dále v Př, Vl. V Aj se ještě chvíli budeme věnovat tématu Our town.  

V pondělí máme opět naplánovanou další třídnickou hodinu a moc se na Vás těším, 

odkaz pošlu opět do Vašeho e-mailu. Připravte si určitě případné dotazy k diskusi a 

hlavně kontrolujte denně své e-maily! 

V úterý slaví svátek Filip, tak všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka a ať máš 

úsměv na tváři! A máme před sebou 1. 6. Den dětí, předem Vám přeji všechno nejlepší! 

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

ČESKÝ JAZYK Po: Koncovky podstatných jmen 

 

Út: Podmět a přísudek 

 

St: Rozvíjející větné členy - úvod 

  

Čt: Popis – popiš své nejoblíbenější 

zvíře. 

Pá: Čtení s porozuměním – čtení 

vlastní knihy 

 

Po: Podrobnosti najdeš v Google  

                                       Učebně 

Út: Podrobnosti najdeš v Google  

                                       Učebně  

St: Podrobnosti najdeš v Google  

                                       Učebně  

Čt: Podrobnosti najdeš v Google  

                                       Učebně 

Pá: Podrobnosti najdeš v Google  

                                       Učebně 

MATEMATIKA Po: Početní operace s čísly nad 

milion 

 

Út: Převody jednotek 

 

St: Slovní úlohy spolužáků 3 

 

Čt: Opakování učiva 

 

Pá: Povrch kvádru   

Po: Podrobnosti najdeš v Google  

                                       Učebně 

Út: Podrobnosti najdeš v Google  

                                       Učebně  

St: Podrobnosti najdeš v Google  

                                       Učebně 

Čt: Podrobnosti najdeš v Google  

                                       Učebně 

Pá: Podrobnosti najdeš v Google  
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

                                       Učebně 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

P. CÉE 

Po: Our town – Listening and 

reading. 

 

Út: Our town – prepositions of 

place 

Pá: Our town – My dream town 

Po: Podrobnosti najdeš v Google  

                                       Učebně 

Út: Podrobnosti najdeš v Google  

                                       Učebně 

Pá: Podrobnosti najdeš v Google  

                                       Učebně 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

P. HAVLOVÁ 

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.  

Pondělí: 

Poslech: poslouchej a napiš do 

sešitu časové údaje, které uslyšíš.  

 

Úterý: 

Čtení s porozuměním str. 41/4 

Přečti rozhovor a odpověz na 

otázky. Obě otázky i odpovědi 

napiš do sešitu.  

Gramatika – předložky on, at 

přepiš si tabulku do sešitu a doplň  

 

Pátek: On-line procvičování:  

Předložky časové:  

Přítomný čas prostý:  

 

klara.havlova@kamenka-

cekakovice.cz  

  Pokyny, návody a veškeré 

dokumenty najdeš v google učebně 

(GC) vždy k danému úkolu a dni.  

 
 

 

 

 

 

 

Učebnice str. 41 cv. 3 

 

Poslech 2.23 – v GC  

 

Přepis poslechu ke kontrole –v GC  

 

 

   Učebnice str. 41 cv. 4  

 

  

 

Učebnice str. 41 cv. 5  

 

 

 

Prepositions of time/předložky 

časové zde 

Present simple tense/Přítomný 

čas prostý zde 

Zopakování, přehled času prostého 

– najdeš v GC 

PŘÍRODOVĚDA Čt: Globální problémy 

 

Pá: Šikana, týrání a sexuální 

zneužívání 

Čt: Podrobnosti najdeš v Google  

                                       Učebně 

Pá: Podrobnosti najdeš v Google  

https://www.liveworksheets.com/na182883yp
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

                                       Učebně 

VLASTIVĚDA 

 

  Po: Období komunistické vlády 

  

  St: Od totality k demokracii 

 

Po: Podrobnosti najdeš v Google  

                                       Učebně 

St: Podrobnosti najdeš v Google  

                                      Učebně 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Čti, prosím, texty pozorně. 

 Upřednostni kvalitu před kvantitou 

(množstvím). 

 Příklady z matematiky, prosím, vypočítej 

(on-line, ŠS, papír), z chyb se pouč, zkus 

to znova, najdi chybu, nevzdávej se! 

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

na dané dny.  

 Dbej, prosím, na odpočinek, rozvrhni si i 

pauzy, seď správně u stolu, drž správně 

psací náčiní, dodržuj hygienu. 

 Pokud bude v zadání, že máš svou práci 
odeslat na můj e-mail: 

iveta.cee@kamenka-celakovice.cz, 
tentokrát již a pouze ze svého e-mailu, kde 

jste všichni přihlášení zvládli. 

 

Upřesňující informace: 

Těším se na Vaše práce, zprávy, jak se Vám 

daří, s čím potřebujete pomoci a hlavně ať 

jste zdraví!  

                                                                                          

Mgr. Iveta Cée 

Třídní učitelka 5. B 

Pořád platí, že pracujete svým tempem, 

dle svých možností a schopností.  

Potřebuješ-li s něčím pomoci, obrať se 

na mne nebo na spolužáka. 

 

mailto:iveta.cee@kamenka-celakovice.cz

