
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 
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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 osovou 

souměrnost, prostor a rovinu. Zase se posuneme dále v Př, Vl, podíváme se např. na 

první pomoc, ve Vl budeme již opakovat. 

V pondělí se zkusíme spojit na třídnické hodině, tentokrát ve 14 hod. Připravte si určitě 

případné dotazy k diskusi a hlavně kontrolujte denně své e-maily! 

 

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

ČESKÝ JAZYK Po: Opakování učiva – přídavná 

jména 

Út: Opakování učiva – slovesa a 

zájmena 

St: Opakování učiva 

  

Čt: Vlastní četba 

 

Pá: Opakování učiva – mluvnické 

kategorie podstatných jmen 

 

Po: Podrobnosti najdeš ve svém e-

mailu                                         

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 – písemné 

dělení dvojciferným dělitelem 

Út: Opakování učiva – zlomky, 

desetinná čísla 

St: Opakování učiva – sčítání 

desetinných čísel, písemné sčítání, 

sčítání a odčítání zlomků 

Čt: Opakování učiva – zlomky (část 

z celku), slovní úlohy s desetinnými 

čísly 

Pá: Opakování učiva geometrie 

osová souměrnost, rovina, prostor   

Po: Podrobnosti najdeš ve svém e-

mailu 

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: Mickey, Millie and Mut –

listening and writing 

 

Po: Podrobnosti najdeš ve svém e-

mailu  

                                       Učebně 

Út: Podrobnosti najdeš v Google  
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Út: Opakování učiva – Prepositions 

of place, there is/are 

Pá: Opakování učiva – The places 

in a town  

                                       Učebně 

Pá: Podrobnosti najdeš v Google  

                                       Učebně 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

P. HAVLOVÁ 

 Tento týden procvičíme přítomný 

čas prostý, zaměříme se na zápor. 

Zopakujeme časové předložky. 

Budeme používat slovní zásobu 

související s denním režimem. 

Pondělí: 

On-line procvičování přítomného 

času prostého:  

 

 

Úterý: 

Procvičení času prostého – present 

simple  

 

 

Pátek: 

Procvičení času present simple,  

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 

  MOC CHVÁLÍM TY, KDO 

PRACUJÍ A PRAVIDELNĚ 

POSÍLAJÍ ÚKOLY. 

 

 

Učebnice str. 43, cvičení 3 a, b: 

 

 

On-line procvičování zde 

 

 

 

Učebnice str. 43, cvičení 4 a, b, 

cvičení 5a (poslech) 

 

 

 

Pracovní sešit str. 35, cv. 3: 

Učebnice str. 43, cvičení 5 b: 

 

 

Veškeré informace, návod a 
pokyny jsou v google 
učebně. 

PŘÍRODOVĚDA Čt: Osobní bezpečí 

 

Pá: První pomoc 

Čt: Podrobnosti najdeš v Google  

                                       Učebně 

Pá: Podrobnosti najdeš v Google  

                                       Učebně 

VLASTIVĚDA 

 

  Po: Vznik ČR 

  

  St: Opakování – Československo po 

       2. světové válce 

Po: Podrobnosti najdeš ve svém e-

mailu 

   St: Podrobnosti najdeš v Google  

                                      Učebně 

mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Present_Simple_dx4934ln
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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. 

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 

mailto:iveta.cee@kamenka-celakovice.cz

