
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Hana Kuklová 5. B 19. 10. - 23. 10. 

2020 

 

PŘEDMĚT 

 

 

POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 

APOD.) 

ČESKÝ JAZYK 

Úkoly po-st-pá budeme plnit 

SPOLEČNĚ podle rozvrhu. Den 

předem bude v učebně 

classroom, abyste se mohli 

připravit.  

 

Pondělí: Předpony a předložky. 

 

 

Středa: Vyjmenovaná slova, 

slova s předponou vy-, vý-. 

 

 

Pátek: Pravopis vlastních jmen. 

 

 

 

 

Cvičení k samostatnému 

procvičování.   

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní list č 5 (máte ve folii).  

Návod na google.classroom.com 

 

Pracovní list č. 7. Podrobnější 

informace bude na google. 

classroom v úterý.  

 

 

Opakování psaní velkých písmen ve 

vlastních jménech. Podrobnější 

informace bude ve čtvrtek na 

google.classroom. 

 

Najdete na stránkách 

www.umimeto.org v domácích 

úkolech. 

 

ANGLICKÝ 
JAZYK 

HANA KUKLOVÁ 

 

Úterý sk./Kuklová 

 

Pátek: sk./Kuklová  Vazbe there is, 

there are. 

 

Pracujte v umímeto.org na 

zadaných procvičovacích cvičeních. 

 

Lekce 1D – How do you spell that? 

Grammar – singular, plural. 

Množné číslo tvořené pravidelně a 

nepravidelně 

Info v pondělí v učebně. 

 

Tvoření vět pomocí této vazby. 

Práce s učebnicí.  Práce ve 

workbooku.  

www.umimeto.org 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 
IVETA 
NACHTMANNOVÁ 

AJ/NAcht.  

Numbers 

Plurals (countable and uncountable 

nouns) 

There is …/There are … 

 

Všechny potřebné materiály najdete 

na stránkách classroom.google.com. 

Spolu se online uvidíme ve čtvrtek 

22. 10. 2020 v 10:00 a v pátek     

23. 10. 2020 v 11:00. Těším se na 

Vás. Nachtmannová 

 

PŘÍRODOPIS 

 

Pondělí: Nerudní suroviny vápenec. 

 

 

Video - propasti a jeskyně. 

 

 Budeme pracovat společně, info 

v neděli v učebně. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

FB_584xrA5Q 

https://www.youtube.com/watch?v=

DJXoD8_nYEQ 

http://www.umimeto.org/
https://www.youtube.com/watch?v=FB_584xrA5Q
https://www.youtube.com/watch?v=FB_584xrA5Q
https://www.youtube.com/watch?v=DJXoD8_nYEQ
https://www.youtube.com/watch?v=DJXoD8_nYEQ
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PŘEDMĚT 

 

 

POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ 

APOD.) 

MATEMATIKA 

 

Úterý: Zlomky. 

 

 

 

 

 

 

Čtvrtek: 

Jednotky hmotnosti. 

 

 

 

Dělení se zbytkem.  

 

Učebnice str 48/3 přepiš zlomky do 

sešitu. 

49/7 – Překleslete obrazce do 

sešitu, vybarvěte části a zlomkem. 

Poté budeme pracovat SPOLEČNĚ 

 

 

Práce s učebnicí. Info ve středu 

v učebně classroom. 

 

 

Pracovní sešit str. 11/pravý 

sloupec, vypracujte do konce 

týdne.  

 

VLASTIVĚDA 
 

Bitva na Bílé hoře – opak.video 

 

Třicetiletá válka- opak.video. 

 

Jan Ámos Komenský. 

 

 

 

Společná práce až ve středu! 

 

Text v učebnici, video, záznam do 

sešitu.  

 

 

 

                                                                              Bc. Hana Kuklová 

                                                                              Třídní učitelka 5. B 

 

 

 

 


