
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Irena Vojáčková 5. A 22. 6. – 26. 6. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče a milé děti, 

děkuji Vám za skvělou spolupráci v distanční výuce, velmi si toho cením. Zasloužená 
pochvala patří všem. Máme před sebou již poslední týden tohoto školního roku. 
Připravila jsem několik zábavných úkolů na procvičování učiva 5. ročníku. 29. – 30. 6. 

2020 je stanoveno ředitelské volno. Vysvědčení předám 26. 6. 2020 v naší třídě 
v 9:00 hod. Dostavte se, prosím až opravdu na devátou hodinu. Přeji Vám krásné 

prázdniny, mnoho úspěchů v dalším školním roce a o prázdninách na sebe dávejte 
velký pozor! Jsem velmi ráda, že jsem s Vámi mohla strávit příjemné 3 roky, bylo mi 

se všemi moc fajn. Skvělým rodičům děkuji za spolupráci!!!!! 

 

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí 

K.Poláček – Bylo nás pět 

Úterý 

Vyhledávání podmětu a přísudku 

   Středa 

   Kozí příběh – pověsti Staré Praha 

Čtvrtek 

Procvičování vyjmenovaných slov 

Pátek 

Rozdávání vysvědčení 

Pondělí 

video zde 

Úterý 

hra zde 

Středa 

video zde 

Čtvrtek 

procvičování vyjmenovaná 

slova 

MATEMATIKA Pondělí 

Procvičování řešení slovních úloh 

Úterý 

Opakování učiva - převody 

   Středa 

  Procvičování matematické logiky  

Čtvrtek 

Opakování geometrická těles 

Pátek 

Rozdávání vysvědčení 

Pondělí 

slovní úloha zde 

Úterý 

video zde 

Středa 

zábavná matematika 

Čtvrtek 

video zde 

https://www.youtube.com/watch?v=nbC2FqsRuWE
https://www.flippity.net/sh.php?k=1m3UYLuZEM_eULLPOSJMnr8rypcm3KVVRxC3PVxb_Oec&fbclid=IwAR2RQJpNp0GvpiLkzLohp80J5M3kszAo8RsuGYvMymBc_9SwHOCJWTJxd9E
https://www.youtube.com/watch?v=TSYQKFSaAqY&t=129s
https://www.youtube.com/watch?v=DFKMjiWaTNI&t=268s
https://www.youtube.com/watch?v=DFKMjiWaTNI&t=268s
https://www.youtube.com/watch?v=TSYQKFSaAqY&t=129s
https://www.youtube.com/watch?v=xql5lceMAYM
https://www.youtube.com/watch?v=loknUPOzR0U
https://www.youtube.com/watch?v=loknUPOzR0U
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

H. 

ŽEJDLÍKOVÁ 

Prázdniny jsou tady a tak bychom 

chtěly především pochválit 

všechny, kdo vydrželi usilovně 

pracovat po celou dobu. 

Děkujeme také rodičům za 

spolupráci a podporu dětí v plnění 

jejich úkolů. Spolupráce s vámi 

nás těšila. 

KRÁSNÉ PRÁZDNINY VŠEM! 

A na závěr školního roku 

posíláme písničku.  

  S angličtinou se můžete bavit i   

během prázdnin – zpívejte si, 

čtete si, poslouchejte, podívejte 

se na film nebo na pohádku a 

nebojte se mluvit, budete-li mít 

příležitost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Písnička zde 

 

PŘÍRODOPIS Pondělí 

Opakování lidské tělo 

Středa 

Předcházení úrazům 

Pondělí 

obrázek zde – přiřazování do 

soustav 

Středa 

video zde 

VLASTIVĚDA Úterý 

Shrnutí učiva 

Čtvrtek 

Konec druhé světové války – 

shrnutí učiva 

Úterý 

hra zde 

Čtvrtek 

osvobození Prahy 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

   Nezapomínejte na pohyb a odpočinek 

 Dělejte úkoly postupně 

 

irena.vojackova@kamenka-celakovice.cz 

 

Mgr. Irena Vojáčková 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xddl8fpf2uA
https://learningapps.org/watch?v=pvc2wss1a20
https://vozejkov.cz/cz/aktuality/zdravi-2/lidi-na-voziku-stale-pribyva.hynek-cermak-uci-deti-jak-se-vyhnout-urazu-michy
https://www.flippity.net/qs.php?k=1ev3vONWD1xBsNgiHZL_KnFEm6pfbNHd9AGItx4XA5Tg&fbclid=IwAR3_Rbm30A5aWh-pApWxv2FUDBYxp7hcVNwOPKZYqFGtixMpo74shkTvI0A
https://www.youtube.com/watch?v=gyqFIqWGFpE

