
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Iveta Cée 5. B 1. 6. – 5. 6. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,  

především všechno nejlepší ke Dni dětí! Dárek máte v e-mailu a v pondělí jsem Vám 

úkoly nezadávala. 

Děkuji velmi za Vaše práce, děkuji za odevzdání všech klíčků od šatních skříněk. Velké 

poděkování patří i Vašim rodičům. 

V tomto týdnu si opět v Matematice zopakujeme učivo, připomeneme si soustavu 
souřadnic v geometrii. Zase se posuneme dále v Př, Vl, podíváme se např. na 

nebezpečí internetu. V Aj se budeme převážně věnovat poslechu a čtení.  

V pondělí máme opět naplánovanou další třídnickou hodinu, ale je Den dětí, tak 

uvidíme, zda se vůbec uslyšíme, kolik z nás se připojí. 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: Den dětí 

 

Út: Rozvíjející větné členy 

 

St: Čtení s porozuměním 

  

Čt: Opakování učiva 5. ročníku 

 

Pá: Vyjmenovaná slova 

 

Po: Podrobnosti najdeš ve svém e-

mailu                                         

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: Den dětí 

 

Út: Písemné násobení víceciferné 

 

St: Opakování učiva 5. ročníku 

 

Čt: Pořadí operací, závorky 

 

Pá: Soustava souřadnic   

Po: Podrobnosti najdeš ve svém e-

mailu 

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: Den dětí 

 

Út: Mickey, Millie and Mut – 

reading and listening 

 

Pá: Mickey, Millie and Mut´s day 

out – reading and listening  

Po: Podrobnosti najdeš ve svém e-

mailu  

                                       Učebně 

Út: Podrobnosti najdeš v Google  

                                       Učebně 

Pá: Podrobnosti najdeš v Google  

                                       Učebně 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

P. HAVLOVÁ 

MOC CHVÁLÍM TY, KDO 

PRACUJÍ A PRAVIDELNĚ 

odevzdávají úkoly v google 

učebně. 

Nezapomeň, že nikdy není 

pozdě začít!  

Učiva je vzhledem k přijímačkám 

méně.  

Pondělí:  

 opakování předložek času on/at   

 

 poslech s porozuměním.  

 

Středa: 

 procvičení slovní zásoby  

 

 Unit 4B My day – čtení, poslech   

 

Čtvrtek: 

 Procvičení gramatiky  

 

 Poslech a cvičení téma My day  

 

 Jak vypadá denní režim Grua 

z Mimoňů?  

 

 

 

 

klara.havlova@kamenka-celakovice.cz 

  Tento týden zopakujeme a 

procvičíme čas a časové předložky. 

Zopakujeme slovní zásobu 

související s denním režimem a 

procvičíme přítomný čas prostý. 

Pokyny, návod a veškeré 

informace najdeš v google 

učebně. 

 

 

Učebnice str.41/5. 

 

Pracovní sešit str. 33/3,4,5 

 

 

Poslech 2.24 – učebnice str. 41/6 

 

 

 

Video zde. 

 

Online procvičování zde. 

 

Poslech 2.26 – učebnice 42/2 

 

Pracovní sešit str.34/1,2 

 

Caroline´s day online cvičení zde. 

 

Time zde. 

Gru´s daily routine zde. 

 

 

 

mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=WxISeXIPh9g
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)/Daily_Routines/Daily_Routine_Dictation_sv30013mc
http://www.english-time.eu/english-now/interaktivni-pracovni-listy/daily-routines-ipl/153-what-time-is-it-kolik-je-hodin/
https://en.islcollective.com/video-lessons/grus-daily-routine
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

PŘÍRODOVĚDA Čt: Člověk a informace 

 

Pá: Zdraví a závislost 

Čt: Podrobnosti najdeš v Google  

                                       Učebně 

Pá: Podrobnosti najdeš v Google  

                                       Učebně 

VLASTIVĚDA 

 

  Po: Den dětí 

  

  St: Návrat k demokracii 

Po: Podrobnosti najdeš ve svém e-

mailu 

   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

