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PŘEHLED 

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,  

Opět Vám musím poděkovat za Vaši aktivitu během týdne, musím říci, že jste velmi 
pilní! Již se Vám téměř všem daří krásně Google Učebně pracovat, umíte vkládat 

materiál. 

V tomto týdnu si zahrajete a v Matematice logickou hru na „Umíme to“, také si něco 
zopakujeme. V ČJ si zopakujeme slovní druhy. Posuneme se dále v přírodovědě a 

vlastivědě. V Anglickém jazyce jsem Vám připravila video pro pobavení s Mr. Beanem.  

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 neděli měla svátek Anetka, ve čtvrtek bude mít svátek Monička. Oběma Vám přeji 

hodně zdravíčka, štěstíčka a ať jste hlavně veselé jako doposud. 

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

ČESKÝ JAZYK Po: Určování slovních druhů 

 

Út: Příslovce 

 

St: Předložky x předpony 

  

Čt: Spojky 

 

Pá: Částice 

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: Slovní úlohy spolužáků 2 

 

Út: Opakování, procvičování  

 

St: Úlohy na logické myšlení 

 

Čt: Povrch krychle 

 

Pá: Opakování geometrie   

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

ANGLICKÝ 

JAZYK 

P. CÉE 

Po: Videa pro odlehčení  

 

Út: Our town 

 

Pá: Our town 

Po: Podrobnosti najdeš v Google  

                                       Učebně 

Út: Podrobnosti najdeš v Google  

                                       Učebně 

Pá: Podrobnosti najdeš v Google  

                                       Učebně 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

P. HAVLOVÁ 

Pondělí: 

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. 

  

Úterý: 

What’s the time, please? / Kolik 

je hodin, prosím? 

On-line procvičování: 

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. 

  

 
 

 

Wh-questions prezentace Příloha 

č.1 

 

 

 

Online cvičení zde. 

Online cvičení zde. 

 

 

Obrázek otázky – Příloha č.2 

 

 

 

Wh-questions Pracovní list – Příloha 

č.3 

 

 

Online procvičování zde. 

Zahraj si PC game Space Quest 

zde. 

Pexeso zde. 

Pracovní sešit str.32/1,2 

 

 

Online procvičování 1 zde. 

Online procvičování 2 zde. 

 

  Online cvičení zde. 

 

 

Video zde. 

 

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://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/time
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/games/game2?cc=cz&selLanguage=cs
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
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

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 

 

klara.havlova@kamenka-celakovice.cz 

 

PŘÍRODOVĚDA Čt: Rodina 

 

Pá: Soužití mezi lidmi 

Čt: Podrobnosti najdeš v Google  

                                       Učebně 

Pá: Podrobnosti najdeš v Google  

                                       Učebně 

VLASTIVĚDA 

 

  Po: Osvobození - vznik nového ČSR 

  St: Opakování 2. světová válka a  

       okupace 

 

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!  

Pořád platí, že pracujete svým tempem, 

dle svých možností a schopností.  

Potřebuješ-li s něčím pomoci, obrať se 

na mne nebo na spolužáka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Iveta Cée 

Třídní učitelka 5. B 
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