
Týdenní plán  

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Taťána Štěchová 5. A 18. – 22. 1. 2021 

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

ČESKÝ JAZYK Pondělí: Přídavná jména 

  Úterý: Koncovky přídavných jmen 

  Středa: Přídavná jména  

přivlastňovací 

 

 Čtvrtek: Stupňování přídavných 

jmen 

 

 

 

 

 Pátek: Stupňování přídavných jmen 

 

Pracovní sešit str. 26/7  

 

Pracovní sešit str. 26/8, 9 

 

Učebnice str. 104/4, 6 – napiš 

do školního sešitu a pošli do 22. 

1. na můj e-mail 

 

Učebnice str. 105 /růžový 

obdélník (přečti si a připomeň 

pravidla stupňování přídavných 

jmen). Více v předchozích 

hodinách online. 

Učebnice str. 104/ 1c – napiš do 

školního sešitu 

Učebnice str. 105/2 – napiš do 

školního sešitu 

 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

SKUPINA K. 

HAVLOVÉ 

 Verb „to be“ - yes/no 

questions and short answers  

 

 

Úkol na příští online hodinu: 

 Známá osobnost 

Každý si připraví jednu známou 

osobu – informace o ní (ideálně, 

tak aby ji ostatní spolužáci znali), 

my budeme pak hádat, kdo to je. 

(procvičení yes/no questions).  

 O jedné online hodině (termín 

ještě upřesním) budeme psát 

též online test na yes / no 

questions a short answers.  

 Příští hodinu budeme též 

kontrolovat vypracovaná cvičení 

v PS zadaná ve čtvrtek 7.1. 

 

  Zadání domácích úkolů najdete 

v google classroom, vždy ještě 

upřesňuji na online hodině. 

 

Při online hodině jsme vypracovali 

též poslechové cvičení. Někteří žáci 

vůbec nepracovali. Aktivita a práce 

při online hodině je součástí 

celkového hodnocení.  

ANGLICKÝ 

JAZYK 

SKUPINA I. 

NACHTMANNO

VÉ 

Verb „to be“ – affirmarive, negative         

and questions 

My family – new vocabulary 

„Possessive adjectvies“ 

„Possessive ´s“ 

 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: Výpočty obsahu a obvodu 

čtverce a obdélníku 

 

Učebnice str. 74 – podle plánku 

spočítej: 

 1) množství potřebné podlahy 

do koupelny, WC a na chodbu. 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úterý: Zápis velkých čísel 

 

   Středa: Písemné sčítání a odčítání 

Čtvrtek: Písemné násobení a 

dělení 

 

Pátek: Porovnávání čísel 

 

(Vypočítej obsah podlahy těchto 

místností).  

 

2) Spočítej, kolik metrů lišty 

bude potřeba kolem WC, 

koupelny a chodby. (Vypočítej 

obvody těchto místností).  

 

3) Vypočítej, kolik bude stát 

podlaha a lišty do těchto 

místností, když 1 m lišty stojí 

100 Kč a 1m2 podlahy stojí 200 

Kč. 

 

Učebnice str. 75/3 napiš do 

sešitu 

 

Práce v google classroom 

 

Práce v google classroom 

 

 

 

Učebnice str. 76/11 napiš do 

školního sešitu 

PŘÍRODOVĚDA Život v oceánech a mořích 

 

 

Přizpůsobivost rostlin a živočichů 

 

Učebnice str. 41 – přečíst 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=I4FbyKLOlqw  

 

 

Učebnice str. 42 – přečíst 

Více v hodině online v pondělí. 

VLASTIVĚDA Pokus o nápravu (rok 1968) 

 

 

 

Sametová revoluce 

Učebnice str. 38 

https://www.ceskatelevize.cz/pora

dy/1004616203-sberny-

pas/26853134240-barevne-zabery-

z-okupace-srpen-1968/  

Učebnice str. 39 

Více při online hodině v úterý. 

 

Třídní učitel: Taťána Štěchová 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I4FbyKLOlqw
https://www.youtube.com/watch?v=I4FbyKLOlqw
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1004616203-sberny-pas/26853134240-barevne-zabery-z-okupace-srpen-1968/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1004616203-sberny-pas/26853134240-barevne-zabery-z-okupace-srpen-1968/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1004616203-sberny-pas/26853134240-barevne-zabery-z-okupace-srpen-1968/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1004616203-sberny-pas/26853134240-barevne-zabery-z-okupace-srpen-1968/

