
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Iveta Cée 5. B 4. 5. – 7. 5. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,  

V tomto týdnu se v ČJ společně podíváme na psaní zájmena ona, zopakujeme si psaní 

velkých písmen a shrneme si slovní druhy ohebné v kvízu. 

V matematice budeme trochu opakovat, upevňovat probrané učivo, seznámíme 

s procenty v běžném životě a podíváme se na čísla záporná. 

V Aj, Vl se posuneme zase o kousek dále. V Př shrneme učivo o člověku.  

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

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

Chválím všechny, kteří zvládají pracovat se zadanými úkoly a zasílají mi je. 

I tento týden máte před sebou prodloužený víkend, tudíž učivo zadávám od Po do Čt. 

Poslala jsem Vám odkaz do Vašeho e-mailu pro přihlášení do Vaší nové učebny, pokud 

si s něčím nevíte rady, obraťte se na mne, ráda Vám pomohu. Toto prostředí budete 

používat na 2. stupni, je proto důležité se s ním seznámit. 

Také se těším na Vaše fota z 30. dubna, dne čarodějnic. 

Stále platí, že se na mne můžete kdykoliv obrátit.  

 

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

ČESKÝ JAZYK Po: Psaní velkých písmen ve 

jménech a názvech - opakování 

Út: Čtení s porozuměním  

Najdi na Gramar.in – 5. ročník – 

čtení s porozuměním – Záhada 

hlavolamu 

St: Slovní druhy ohebné – kvíz 

 Opakování mě, mne, s sebou, sebou 

Čt: Zájmeno ona – psaní ji x jí 

s pomůckou - vidím ji (TU), řekl 

jsem jí (TÉ) 

Po: Prezentace se cvičením zde 

 

Út: Cvičení najdeš zde 

 

St: Klikni pro kvíz zde 

Minutovky s. 55 (pošlu Vám do e-

mailu) 

Čt: Výklad zde –vytvoř si zápis do 

ŠS 

Minutovky s. 56/ první dva 

sloupečky 

MATEMATIKA Po: Seznámení s procenty 

      Na Umíme to se pokus o odhad  

v sekci DÚ 

Út: Opakování 

St: Seznámení se záporným číslem 

– sleduj video pozorně (záporná 

teplota, dluh v bance) 

Po: Prezentace zde 

      Přihlášení zde  

 

Út: PS s. 32, 33 

St: Prezentace zde 

 

 

https://slideplayer.cz/slide/2625335/
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ea544d708493
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/slovni_druhy_ohebne.htm
https://www.mojecestina.cz/article/2014072801-ji-x-ji
https://www.youtube.com/watch?v=SS6nM6hjjEs
https://www.umimeto.org/
https://cs.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-review-negative-numbers/arith-review-neg-num-intro/v/negative-numbers-introduction?modal=1
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Čt: Dělení desetinného čísla deseti, 

stem a tisícem 

Čt: Prezentace zde 

uč. s. 140/cv. 1-3 ústně 

uč. s. 140/4,5,6 do ŠS 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

P. CÉE 

Po: Our house – poslechové cvičení 

na Umíme to v sekci domácí úlohy 

 

 

Út: Our house 

Po: Přihlášení zde 

uč. s. 54/1 – prohlédnout obrázek a 

nahlas přečíst text pod obrázkem 

uč. s. 54/ 4,5 do ŠS písemně 

Út: PS s. 44/ 1,2 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

P. HAVLOVÁ 

Pondělí: Opakujeme opposites 

(protiklady).  

Vyber si z těchto cvičení:  

Náročnější cvičení:  

 Podívej se na video a procvič si 

i zde protiklady. Poslouchej, 

dívej se a zkus uhodnout 

protiklady. Pak nahlas opakuj. 

K videu se můžeš vždy vrátit, 

ne celé najednou. 

 Doplň do vět protiklad 

k podtrženému slovu. Máš vždy 

na výběr. Pak klikni na DONE –

zeleně zbarveno (dobře), 

červeně zbarveno (špatně). Pak 

klikni SHOW ANSWER (malým 

písmem zcela dole). Objeví se ti 

správné odpovědi.  

 Jednodušší a hravé cvičení:  

 A, Jednodušší a hravé cvičení 

na protiklady. Klikni na obrázek 

a pak hádej. Klikni na ? a objeví 

se ti správné řešení. B, 

poslouchej a vyber obrázek.  

 

Úterý:  slovesa to be, have got 

Vyber si z těchto dvou cvičení:  

Obtížnější cvičení:  

 Čtení s porozuměním- přečti si 

text a doplň správný tvar 

slovesa být (to be) nebo mít (to 

have got), odpověz na otázky. 

Pracovní list si pak vyhodnoť 

kliknutím na FINISH. Pak Check 

my answers. Pokud máš políčko 

červené – chyba. Klikni na 

červené políčko a objeví se ti 

  

 

 

 

 

 

Video lesson - opposites  

 

 

Opposites  

 

 

 

 

 

opposites - game  

opposites - listen  

 

 

 

 

Interaktivní pracovní list čtení 

s porozuměním zde. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U-Pjm0_vuzQ
https://www.umimeto.org/
https://www.youtube.com/watch?v=d2RuO_fseyM
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1727#a
https://www.meddybemps.com/Opposites/UnderOver.html
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Opposite_adjectives/Opposites*_listen_and_choose_dy31349js
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/To_be_or_to_have/To_be_and_have_got_bh70346ru


3 

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

right answer: …. (správná 

odpověď).  

Jednodušší cvičení: 

 

 

 

sloveso to be,     have got   

PŘÍRODOVĚDA Čt: Opakování člověk Čt: PS s. 49,50 (viz Váš e-mail, 

pokud nemáte u sebe) 

VLASTIVĚDA 

 

  Po: Jak se žilo v první republice 

   

 

  St: Republika se hroutí 

Po: Prezentace zde 

      Cvičení zde  Video zde a zde a 

                                         zde 

St: Prezentace zde 

      Cvičení zde  a   Video zde 

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. 

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/Am,_is,_are_tz17515ip
https://docs.google.com/presentation/d/1AYB-9wec6sEE4shx-GYs-kzPY0OULNgG6wSm9M4cIaI/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0
http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/15_zivot_v_prvni_republice.htm
https://www.youtube.com/watch?v=opx0ow6YUOg&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=96
https://www.youtube.com/watch?v=80ImRC2ZW8E&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=97
https://www.youtube.com/watch?v=Z_4ygw2Ll24&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=98
https://docs.google.com/presentation/d/1GxPiE9zizMNq3Z7fIbgO7H01_VVvPpX4SUE5cFw5V_g/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0
http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/16_konec_prvni_republiky.htm
https://www.youtube.com/watch?v=wj7lXMDDCtw&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=99
mailto:iveta.cee@kamenka-celakovice.cz

