
Týdenní plán  

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Taťána Štěchová 5. A 20. – 27. 11. 2020 

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: Podstatná jména 

 

  Životnost a neživotnost podstatných 

jmen rodu mužského 

 

  Úterý, středa: Číslo podstatných 

jmen 

 

   Čtvrtek: Koncovky podstatných 

jmen 

 

 Pátek: Skloňování podstatných 

jmen 

Nepovinné, pro zábavu 

Učebnice str. 64 (růžový 

obdélník) – přečíst a zopakovat 

 

Učebnice str. 65/3 - napiš do 

sešitu, ofoť a pošli na e-mail 

třídní učitelce do 27. 11. 

 

Učebnice str. 65/4 – napiš do 

sešitu – ofoť a pošli na e-mail 

třídní učitelce do 27. 11. 

Pracovní sešit str.23/10 

 

Pracovní sešit str. 23/9, 11, 12 

 

 

 

Učebnice str.66/1b – napiš do 

sešitu 

 

https://wordwall.net/cs/resourc

e/6197774/slovn%C3%AD-

druhy  

ANGLICKÝ 

JAZYK 

SKUPINA K. 

HAVLOVÉ 

  

UNIT 2A: 

 sloveso to be (být) – 

affirmative, negative, short, 

long forms  

 introducing yourself  

  UNIT 2B:  

 úvod do lekce My family  

 

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

 Zadání domácí přípravy najdete 

v google classroom, upřesněno 

v průběhu online hodin.  

ANGLICKÝ 

JAZYK 

SKUPINA I. 

NACHTMANNO

VÉ 

UNIT 2A  

 Where are you from? 

 Countries 

 Verb „to be“ 

Zadání domácích úkolů bude 

upřesněno v průběhu online hodin. 

Jejich znění, pokyny a veškeré 

materiály naleznete v učebně 

classroom.google.com.  

                          Těším se na Vás.   

 

MATEMATIKA Pondělí, úterý: Římské číslice 

 

 

Středa: Opakování písemného 

sčítání, odčítání, dělení a násobení 

Čtvrtek: 

Učebnice str. 46, 47 – přečíst a 

zopakovat 

Pracovní sešit str. 25/ 1, 2, 3, 

5, 6, 8 

 

Pracovní sešit str. 25/4, 7 

 

 

Pracovní sešit str. 26, 27 

https://wordwall.net/cs/resource/6197774/slovn%C3%AD-druhy
https://wordwall.net/cs/resource/6197774/slovn%C3%AD-druhy
https://wordwall.net/cs/resource/6197774/slovn%C3%AD-druhy
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

Pátek: 

 

Pracovní sešit str. 28 – 

vypočítej, ofoť a pošli třídní 

učitelce na e-mail do 27. 11. 

PŘÍRODOVĚDA Porovnání planet sluneční soustavy 

 

Země 

 

 

Střídání čtyř ročních období 

 

 

 

 

 

 

Učebnice str. 28 – přečíst 

Prezentace v online hodině 

 

Učebnice str. 29 – přečti a do 

sešitu vypiš vhodné podmínky 

pro život na Zemi. Více při 

online hodině. 

 

 

Učebnice str. 30 – přečti si 

Více při online hodině v pondělí 

VLASTIVĚDA Přichází 2. polovina 19. století 

Povstání v roce 1848 

Učebnice str. 19 – 21 – přečti si  

Do sešitu vypiš požadavky Čechů, 

které předložili panovníkovi. 

Více při online hodině v úterý. 

 

Třídní učitel: Taťána Štěchová 

 

 

 

 

 


