
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Irena Vojáčková 5. A 8. 6. – 12. 6. 2020  

PŘEHLED 

Vážení rodiče a milé děti, 

posunuli jsme se zase o jeden týden směrem k letním prázdninám. V učivu nadále 
budeme tento týden opakovat a procvičovat látku 5. ročníku. Při on-line výuce si 
zpestříme procvičování rébusy a hrami typu AZ kvíz z TV. Toto naše setkání bude 

nadále každé dopoledne od 9 hod do 11 hod. Také paní asistentka je připravena 

s Vámi procvičovat učivo, dle domluvy. 

Všechny Vás velmi chválím za samostatnou práci. 

 

 

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí 

Procvičování učiva -  přídavná 

jména 

Úterý 

Opakování učiva – slovesa, 

zájmena 

Středa 

Procvičování pravopisu – příčestí  

minulé 

Čtvrtek 

Opakování mluvnických kategorii u 

podstatných jmen 

Pátek 

Procvičování vyjmenovaných slov 

Pondělí 

video pro opakování 

PS str.44/2,4, str.45/ 5 

Úterý 

 

PS str. 45/ 5, 7a,b/44/ 

Středa 

viz umímeto 

Čtvrtek 

video pro opakování 

test 1 

test 2 – dvě cvičení 

Pátek 

diktát s kontrolou 

MATEMATIKA Pondělí 

Písemné dělení 

   Úterý 

   Procvičování učiva - dělení 

Středa 

Převody jednotek - procvičování 

Čtvrtek 

Opakování učiva – násobení dělení 

Pondělí 

počítání podle videa 

Úterý 

PS str. 35/ 20 - 25 

Středa 

úkol na umímeto 

Čtvrtek 

PS str. 36/ 26 - 31 

https://www.youtube.com/watch?v=33EX8DhHG70
https://www.youtube.com/watch?v=R2IlUdXViKQ
https://www.mojecestina.cz/article/2012020602-test-pad-cislo-rod-a-vzor-podstatnych-jmen
https://www.pravopiscesky.cz/?uid=8965&vstup%5B0%5D=&vstup%5B1%5D=&vstup%5B2%5D=&vstup%5B3%5D=&vstup%5B4%5D=&vstup%5B5%5D=&vstup%5B6%5D=&vstup%5B7%5D=&vstup%5B8%5D=&vstup%5B9%5D=&vstup%5B10%5D=&vstup%5B11%5D=&vstup%5B12%5D=&vstup%5B13%5D=&vstup%5B14%5D=&vstup%5B15%5D=&vstup%5B16%5D=&vstup%5B17%5D=&vstup%5B18%5D=&vstup%5B19%5D=#test6
https://www.youtube.com/watch?v=lN7m92Oau9s
https://www.youtube.com/watch?v=Lmypj5RJAG4
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Pátek 

Opakování poznatků z geometrie 

Pátek 

   video - osová souměrnost 

video - rovina a prostor 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

H. 

ŽEJDLÍKOVÁ 

 

MOC CHVÁLÍME TY, KDO 

PRACUJÍ A PRAVIDELNĚ 

POSÍLAJÍ ÚKOLY. 

Nezapomeň, že nikdy není 

pozdě začít!  

Učiva je vzhledem 

k přijímačkám méně.  

Doporučujeme postupovat 

podle týdenního plánu, aby 

splnění závěrečného úkolu bylo 

úspěšné.  

Tento týden procvičíme přítomný 

čas prostý, zaměříme se na zápor. 

Zopakujeme časové předložky. 

Budeme používat slovní zásobu 

související s denním režimem. 

Úterý: 

Učebnice str. 43, cvičení 3 a, b: 

cvičení 3 a – opiš tabulku do 

sešitu – Present simple. Barevně si 

vyznač slovesa v těchto větách, 

cvičení 3 b – doplň slovesa do vět. 

Napiš těchto 7 vět do sešitu. Opět 

barevně vyznač slovesa. Kontrolu 

proveď podle klíče v příloze.  

 

On-line procvičování 

přítomného času prostého:  

Cvičení 1: doplň správný tvar 

slovesa. Pozor na 3. os. č. j.! 

Cvičení 2: doplň správný tvar 

slovesa a předložku. 

Cvičení 3: vyber správný podmět 

s ohledem na použité sloveso. 

U online procvičování se snaž 

dosáhnout co nejvyššího počtu 

bodů.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: klíč ke cvičením 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On-line procvičování zde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On-line pracovní listy pošli 
přímo z webové stránky své 
učitelce! 

klara.havlova@kamenka-celakovice.cz 

hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz 

https://www.youtube.com/results?search_query=osov%C3%A1+soum%C4%9Brnost
https://www.youtube.com/watch?v=K5mR1105QOw&t=148s
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/5A_Priloha_13_tyden.pdf
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Present_Simple_dx4934ln
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

Středa: 

Učebnice str. 43, cvičení 4 a, b: 

cvičení 4 a – přečti a poslechni si 

tento krátký rozhovor, 

cvičení 4 b – opiš tabulku do 

sešitu – Present simple: negative. 

 

Učebnice str. 43, cvičení 5 a: 

Doplň do vět slovesa uvedená 

v závorce v záporném tvaru. Opiš 

těchto 10 vět do sešitu English. 

Kontrolu proveď podle klíče 

v příloze. 

 

Čtvrtek: 

Pracovní sešit str. 35, cv. 3: 

Napiš záporné věty. Kontrolu 

proveď podle klíče v příloze. 

  

Učebnice str. 43, cvičení 5 b: 

Napiš 6 kladných a 6 záporných vět 

o sobě.  

I get up at seven o’clock. I don’t 

get up at seven o’clock.  

Vyfoť svoji práci a pošli své 

učitelce. 

 

 

 

Poslech 2.27 

 

PŘÍRODOVĚDA Pondělí 

Člověk a internet – uč. str. 81, 82 - 

přečíst 

Středa  

Závislost a zdraví – uč. 83, 84 - 

přečíst 

 

 

 

Středa 

video zde 

VLASTIVĚDA 

 

Úterý 

Sametová revoluce uč. str. 39 - 

přečíst 

Čtvrtek 

Doba po revoluci 

Uč. str. 40, 41 - přečíst 

Úterý 

video zde 

 

Čtvrtek 

zápis zde 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/5A_poslech_2_27_Project.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=6oPtejnDJyg
https://www.youtube.com/watch?v=ms4dkoCythI&t=2s
https://docs.google.com/presentation/d/1Ri6xyb9Qn6tatRwJS6dW5vc5rG5eLhh4td7NaHOuAz0/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i28
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POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Děti, pracujte podle týdenního plánu. 

 Dodržujte hygienické návyky. 

 Nezapomeňte na odpočinek a 

pohyb. 

 Zadaná cvičení pište do sešitu. 

 Dle pokynů zasílejte ofocené práce nebo 

přeposílejte do učebny. 

 Nezapomeňte na úkoly / Umímeto / 

irena.vojackova@kamenka-celakovice.cz  

 

 

Zdroje:  

 www.umimeto.org 
 www.ytoube.cz 
 www.procvicuj.cz 

 učebnice českého jazyka 
 učebnice matematiky 

 pracovní sešit českého jazyka 
 pracovní sešit matematiky 
 učebnice vlastivědy 

 učebnice přírodovědy 

 

Irena Vojáčková 

mailto:irena.vojackova@kamenka-celakovice.cz
http://www.umimeto.org/
http://www.ytoube.cz/
http://www.procvicuj.cz/

