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PŘEHLED 

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,  

Především bych Vám chtěla poděkovat za Vaši snahu a píli, se kterou plníte zadané 

úkoly.  

Velké poděkování patří rodičům a dalším rodinným příslušníkům, kteří jsou tohoto 
nelehkého procesu součástí, bez Vás bychom to společně nezvládli. Moc si toho vážím 

a děkuji. 

V tomto týdnu se tentokrát v ČJ seznámíme s příslovci a jeho druhy, také budeme 

opakovat. 

V matematice se podíváme na povrch krychle a kvádru, trochu budeme opakovat, 

upevňovat probrané učivo, pokusíte se vyřešit slovní úlohy svých spolužáků.  

V Aj, Vl se posuneme zase o kousek dále. V Př nás čeká test o člověku, na který se 

připravíš splněním úkolů. 

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! 

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

ČESKÝ JAZYK Po: Procvičování pravopisu na 

Umíme to v sekci domácí úlohy. 

(mluvený diktát) 

Út: Neohebné slovní druhy - úvod 

 

St: Příslovce - druhy 

  

Čt: Čtení vlastní knihy 

 

Pá: Koncovky přídavných jmen na 

Umíme to v sekci domácí úlohy.  

Po: Podrobnosti na jdeš v Google  

                                       Učebně 

Út: Podrobnosti na jdeš v Google  

                                       Učebně  

St: Podrobnosti na jdeš v Google  

                                       Učebně  

Čt: Podrobnosti na jdeš v Google  

                                       Učebně 

Pá: Podrobnosti na jdeš v Google  

                                       Učebně 

MATEMATIKA Po: Seznámení s procenty 

      Na Umíme to se pokus o odhad  

v sekci DÚ 

Út: Slovní úlohy vytvořené 

spolužáky 

St: Písemné dělení dvojciferným 

dělitelem 

Čt: Povrch kvádru a krychle – úvod 

 

Po: Podrobnosti na jdeš v Google  

                                       Učebně 

Út: Podrobnosti na jdeš v Google  

                                       Učebně  

St: Podrobnosti na jdeš v Google  

                                       Učebně 

Čt: Podrobnosti na jdeš v Google  

                                       Učebně 
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Pá: Povrch kvádru   Pá: Podrobnosti najdeš v  

Google Učebně 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

P. CÉE 

Po: Our house  

 

Út: Our house 

 

Pá: Poslechová cvičení na Umíme 

to 

Po: Podrobnosti na jdeš v Google  

                                       Učebně 

Út: Podrobnosti na jdeš v Google  

                                       Učebně 

Pá: Podrobnosti na jdeš v Google  

                                       Učebně 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

P. HAVLOVÁ 

Pondělí: 

Opakujeme WH-questions, 

question words  

Tato tázací zájmena jsme se učili 

v lekci 2D, můžeš si projít zápis 

z hodiny v sešitě English, než 

začneš tato cvičení dělat. Tento typ 

otázek najdeš také v pracovním 

sešitě na str. 19. 

 

 Základní cvičení (vyber Wh-

question words, tázací zájmeno 

dle výběru. Pak klikni na DONE 

a pak na SHOW ANSWERS. 

(malým písmem zcela dole). 

Objeví se ti správné odpovědi.  

 

 Čtení s porozuměním:   

Přečti si text a plň úkoly. Opět si 

pak pracovní list vyhodnoť.  

 

Úterý: 

Unit 4A What’s the time, 

please? / Kolik je hodin, prosím? 

Hodiny - tomuto tématu jsme se 

velmi podrobně věnovali ve 4. 

ročníku. V lekci 4 A si toto učivo 

zopakujeme. 

Učebnice str. 40/1: Pečlivě si 

prohlédni tento obrázek, potom 

poslouchej a opakuj. 

 

Učebnice str. 40/2: Napiš slovy 

časové údaje, které vidíš na 

hodinách. Toto cvičení napiš do 

  

 

WH–questions, přehled 

Příloha č. 1 

 

 
 
 

 
 
Wh -questions 

 

 

 

 

Reading, tasks  

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslech 2.22 (učebnice 40/1) 

Příloha č.2 

 

 

 

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=5782#a
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=5296
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sešitu English. Prosím, piš pečlivě 

dle vzoru. Hotové cvičení si 

zkontroluj dle klíče v příloze. 

 

Pátek: 

On-line procvičování:  

Daily routines /denní rutiny:  

 Opakování učiva ze 4. ročníku 

 

 Doplň správné tvary sloves a 

časové údaje. Časové údaje je 

třeba napsat slovy. 

Answer key Příloha č.3 

 

 

 

 

Cvičení č. 1 – čas, poslech  

Cvičení č. 2 – napiš časový údaj 

 

 

Daily routines 1 

 

Daily routines 2 

 

On-line pracovní listy můžeš 

zaslat své učitelce emailem 
přímo z webové stránky. 

klara.havlova@kamenka-celakovice.cz  

PŘÍRODOVĚDA Čt: Člověk – chráníme si zdraví, 

čím se odlišujeme od ostatních 

živočichů 

Pá: Člověk ve společnosti - Rodina 

Čt: Podrobnosti na jdeš v Google  

                                       Učebně 

Čt: Podrobnosti na jdeš v Google  

                                       Učebně 

VLASTIVĚDA 

 

  Po: Život za okupace 

  St: Boj proti nacistům – 2. světová  

       Válka 

Po: Podrobnosti na jdeš v Google  

                                       Učebně 

St: Podrobnosti na jdeš 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. 

Pořád platí, že pracujete svým tempem, 

dle svých možností a schopností.  

Potřebuješ-li s něčím pomoci, obrať se 

na mne nebo na spolužáka. 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Telling_the_time/What's_the_time$_-_drag_and_drop_ib31281yj
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Telling_the_time/What_time_is_it$_ki22121mr
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Daily_routines/Daily_routines_qx90660yv
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Daily_routines/Daily_routines_%5E_telling_the_time_kp19356sr
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
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 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 

mailto:iveta.cee@kamenka-celakovice.cz

