
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Iveta Cée 5. B 22. 6. – 26. 6. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,  

děkuji všem velmi za skvělou spolupráci v distanční výuce, velmi si toho vážím, velká 
pochvala dětem i rodičům! Máme před sebou již poslední týden tohoto podivného 
školního roku. Blahopřeji přijatým žákům k přijetí na Vámi vybrané školy. 29. – 30. 6. 

2020 je stanoveno ředitelské volno. Vysvědčení Vám 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 

s Vámi moc dobře. 

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

ČESKÝ JAZYK Po: Přání ke dni otců - sloh 

Út: Vypravování – Jak jsem  

      zvládl/a distanční výuku 

St: Vyzvednutí výkresů a osobních  

      věcí  

Čt: Vrácení klíčků od šatních  

      skříněk 

Pá: Předávání vysvědčení  

Po: Podrobnosti najdeš v Google 

                                      Učebně     

Út: Podrobnosti najdeš v Google  

                                       Učebně  

 

MATEMATIKA Po: Opakování učiva 5. ročníku 

 

Út: Opakování učiva 5. ročníku 

St: Vyzvednutí výkresů a osobních  

      věcí  

Čt: Vrácení klíčků od šatních  

      skříněk 

Pá: Předávání vysvědčení  

Po: Podrobnosti najdeš v Google 

                                      Učebně     

Út: Podrobnosti najdeš v Google  

                                       Učebně  

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

P. CÉE 

Po: Opakování učiva 5. ročníku 

Út: Opakování učiva 5. ročníku 

Pá: Předávání vysvědčení 

Po: Podrobnosti najdeš v Google 

                                      Učebně 

Út: Podrobnosti najdeš v Google  

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

ANGLICKÝ 

JAZYK 

P. HAVLOVÁ 

Po: Opakování učiva 5. ročníku 

Út: Opakování učiva 5. ročníku 

Pá: Předávání vysvědčení 

Po: Podrobnosti najdeš v Google 

                                      Učebně 

Út: Podrobnosti najdeš v Google  

                                       Učebně 

PŘÍRODOVĚDA Čt: Vrácení klíčků od šatních  

      skříněk 

Pá: Předávání vysvědčení 

 

VLASTIVĚDA 

 

  Po: Opakování učiva 5. ročníku 

  

  St: Vyzvednutí výkresů a osobních  

        věcí  

 

Po: 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. 

 

                                                                                           

 

Pořád platí, že pracujete svým tempem, 

dle svých možností a schopností.  

Potřebuješ-li s něčím pomoci, obrať se 

na mne nebo na spolužáka. 

Mgr. Iveta Cée 

Třídní učitelka 5. B 

mailto:iveta.cee@kamenka-celakovice.cz

