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ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Iveta Cée 5.B 15. 6. – 19. 6. 2020 

PŘEHLED 

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,  

Děkuji všem velmi za Vaše práce, velké poděkování patří opět i Vašim rodičům. 

V tomto týdnu si opět v Matematice zopakujeme učivo, připomeneme si vlastnosti těles. 

Zase se posuneme dále v Př, Vl, podíváme se např. na mimořádné události, ve Vl 

budeme již opakovat. 

Dětem, které se účastnily přijímacích zkoušek, držím pěsti! Zápisové lístky po dohodě 

předám. 

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

ČESKÝ JAZYK Po: Opakování učiva – významy 

slov – slova jednoznačná, 

mnohoznačná 

Út: Opakování učiva – významy 

slov - synonyma 

St: Opakování učiva – významy 

slov - antonyma 

  

Čt: Poslech – Malý Princ 

Pá: Vlastní četba 

 

Po: Podrobnosti najdeš v Google 

                                      Učebně 

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: Opakování učiva – římská čísla 

 

Út: Opakování učiva – převody 

jednotek obsahu 

St: Opakování učiva – převody 

jednotek objemu 

 

Čt: Opakování učiva – převody 

jednotek hmotnosti 

Pá: Opakování učiva geometrie -

tělesa   

Po: Podrobnosti najdeš v Google 

                                      Učebně     

Út: Podrobnosti najdeš v Google  

                                       Učebně  

St: Podrobnosti najdeš v Google  

                                       Učebně 

Čt: Podrobnosti najdeš v Google  

                                       Učebně 

Pá: Podrobnosti najdeš v Google  

                                       Učebně 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

P. CÉE 

Po: Opakování – volnočasové  

      aktivity 

Út: Opakování učiva – Revision 

Pá: Opakování učiva – The  

Po: Podrobnosti najdeš v Google 

                                      Učebně 

Út: Podrobnosti najdeš v Google  



2 

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

      questions and answers.                                         Učebně 

Pá: Podrobnosti najdeš v Google  

                                       Učebně 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

P. HAVLOVÁ 

 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. 

Pondělí: 

 Zopakuj si slovní zásobu online 

 Poslech  

 Psaní 

Středa: 

 Procvičení slovní zásoby  

 

 

 

 

Pátek:  

Video 

  Pochvala všem, kteří plní úkoly a 

posílají online pracovní listy. 

 

 

 

 

 

Online procvičování zde. 

Pracovní sešit str. 35/4 

Pracovní sešit str. 35/5 

 

 

Učebnice str. 44/1: 

Pracovní sešit str.36/1: Poslech 

2.29 

Online cvičení zde. 

Online cvičení zde. 

Šibenice online zde. 

 

Video zde. 

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

PŘÍRODOVĚDA Čt: Jak se vyhnout úrazu míchy 

 

Pá: Mimořádné události 

Čt: Podrobnosti najdeš v Google  

                                       Učebně 

Pá: Podrobnosti najdeš v Google  

                                       Učebně 

VLASTIVĚDA 

 

  Po: Přehled historických událostí 

  

  St: Letopočty a události 

Po: Podrobnosti najdeš v Google 

                                      Učebně 

   St: Podrobnosti najdeš v Google  

                                      Učebně 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Čti, prosím, texty pozorně. 

 Upřednostni kvalitu před kvantitou 

(množstvím). 

Pořád platí, že pracujete svým tempem, 

dle svých možností a schopností.  

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Daily_routines/Daily_routines_qx90660yv
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
https://www.youtube.com/watch?v=NKNQpaRAJEg
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
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 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) 

Potřebuješ-li s něčím pomoci, obrať se 

na mne nebo na spolužáka. 

 

mailto:iveta.cee@kamenka-celakovice.cz

