
 Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Irena Vojáčková 5. A 15. - 19. 6. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče a milé děti, 

posunuli jsme se zase o další týden směrem k letním prázdninám. V učivu nadále 
budeme 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.  

Děkuji panu Vodičkovi za pomoc při organizaci potisku společných triček. Jsou moc 

hezká. 

Všechny Vás velmi chválím za samostatnou práci. 

 

 

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí 

Procvičování učiva – podmět a 

přísudek 

Úterý 

Procvičování učiva – vyjmenovaná 

slova 

Středa 

Čtení na umímeto 

Čtvrtek 

Opakování učiva – shoda podmětu 

s přísudkem 

Pátek 

Procvičování přídavných jmen 

Pondělí 

PS str. 46/ 8, 9 

Úterý 

PS str. 47/ 10, 12 – jen doplnit/ 

opisovat nemusíte / 

Středa 

4 báje zde 

Čtvrtek 

cvičení zde – opsat do sešitu 

Pátek 

cvičení zde 

MATEMATIKA Pondělí 

Procvičování učiva – zlomky, 

desetinná čísla 

Úterý 

Desetinná čísla - opakování 

Středa 

Násobení a dělení - procvičování 

Čtvrtek 

Upevňování učiva – písemné dělení 

Pondělí  

PS/ str. 37/ 33, 34, 35, 36, 37, 38 

Úterý 

PS/ 39 - 42 

Středa 

PS/ 43, 44 

Čtvrtek 

PS/ str. 39/45, 46, 

 

https://www.umimecesky.cz/poroz
http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=79&sel=1
http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_125
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Pátek 

Opakování geometrie – sestrojení 

trojúhelníku, čtverce, obdélníku 

Pátek 

PS/ str. 56/ 1-3 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

H. 

ŽEJDLÍKOVÁ 

 

Pochvala všem, kteří mají výdrž 

a stále posílají domácí úkoly 

nebo online pracovní listy. 

Tento týden se ještě budeme 

věnovat dennímu režimu,  

využijeme vše, co jsme se v této 

souvislosti naučili v malé slohové 

práci 

Zopakujeme slovní zásobu 

související s volnočasovými 

aktivitami. 

Úterý: 

Zopakuj si slovní zásobu online 

Poslech - pracovní sešit str. 

35/4: 

Poslechni si rozhovor dívek a 

zaškrtni správnou odpověď. 

Nahrávku najdeš na svém CD, 

které je přiloženo v pracovním 

sešitě. Nahrávka č. 18  

Psaní - pracovní sešit str. 35/5 

Napiš do sešitu o svém denním 

režimu, použij všechna daná slova. 

Středa: 

Učebnice str. 44/1: 

Prohlédni si slovíčka a obrázky, 

poslechni si nahrávku a slova 

zopakuj. 

 

Pracovní sešit str.36/1: 

Pojmenuj aktivity na obrázku 

 

Procvič volnočasové aktivity online 

 

 

Čtvrtek: 

Podívej se na video o populárních 

sportech ve Velké Británii. Napiš na 

papír seznam všech sportů, které 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online procvičování zde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslech 2.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online cvičení zde. 

Online cvičení zde. 

Šibenice online zde. 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Daily_routines/Daily_routines_qx90660yv
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/06/5A_poslech_2_29_Project.mp3
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Verbs/CEFR_YEAR_2_*_Unit_5_Free_Time_(page_60)_uh439989zx
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Free_Time_activities/Hobbies_sz794816uv
http://www.eflnet.com/vocab/sportshang.php
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ve videu zmiňují.  

 

 

Video zde. 

 

 

klara.havlova@kamenka-celakovice.cz 

hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz 

 

 

 

PŘÍRODOVĚDA Pondělí 

Osobní nebezpečí – silniční provoz, 

chování při sportu 

Středa 

Zásady první pomoci 

Pondělí 

Přečíst v učebnici str. 85 - 88 

Středa 

Přečíst učebnice str.89 – 92 

video zde 

video zde 

VLASTIVĚDA 

 

Úterý 

Rozdělení Československé republiky  

 

Čtvrtek 

Události posledních let str. 42 - 43 

Úterý 

uč. str. 41- přečíst 

Čtvrtek 

Přečíst v učebnici 

video zde 

video zde 

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 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NKNQpaRAJEg
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:hana.zejdlikova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=CxRt2gciDIg
https://www.youtube.com/watch?v=nnVWikMrGhc
https://www.youtube.com/watch?v=ZuzYD0zx9DE
https://www.youtube.com/watch?v=WEojzefaw-I
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Dobrovolné (doplňkové učivo): 

Čtení knih 

 

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 

http://www.umimeto.org/
http://www.ytoube.cz/
http://www.procvicuj.cz/

