
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka  Taťána Štěchová 5. A  4. 1. – 8. 1. 2021 

 

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

ČESKÝ JAZYK  Pondělí: Koncovky podstatných 

jmen 

Úterý: Přídavná jména 

 

Středa: Číslo přídavných jmen 

 

Čtvrtek: Skloňování přídavných 

jmen 

Pátek: Druhy přídavných jmen 

Pravopisné pětiminutovky str. 38  

 

Učebnice str. 89/1b, 1c a 2 (do 

školního sešitu) 

Učebnice str. 90/3 (do školního 

sešitu) 

Učebnice str. 90/5 (do školního 

sešitu) 

Učebnice str. 91/2 (do školního 

sešitu) 

Nezapomeňte na online hodiny, 

těším se na vás! 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 Unit 2C – 

yes/no questions - verb „to 

be“ (Are you…? / Is he …?) 

short answers 

 

klara.havlova@kamenka-

celakovice.cz 

  Zadání a pokyny k domácí 

přípravě najdete v google 

classroom. 

ANGLICKÝ 

JAZYK IVETA 

NACHTMANNO

VÁ 

Verb „to be“ – affirmative +       

negative (long and short form) 

 

„My family“ – vocabulary (Unit 2B) 

 

„Possessive adjectives“ (Unit 2B) 

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.  

PŘÍRODOVĚDA  Savany a pouště 

 Subtropický pás 

 Učebnice str. 37 

 Učebnice str. 38 

 Další informace při online hodině 

 

 https://youtu.be/mTe1Pur_leM 

 

VLASTIVĚDA 

 

Druhá světová válka   Učebnice str. 31 – 34 

Přečíst a odpovědět na otázky 

v učebnici na str. 35 

https://www.televizeseznam.cz/vid

eo/slavnedny/den-kdy-zacala-

druha-svetova-valka-1-zari-151987 

Další informace při online hodině 

MATEMATIKA Pondělí: Procvičování dělení, 

sčítání, odčítání a násobení 

 

 

Úterý: Úhlopříčky ve čtverci 

Středa: Jednotky obsahu 

 

Čtvrtek: Obsah a obvod obdélníku 

a čtverce 

Pátek: Obsah a obvod čtverce a 

obdélníku 

 

 

 Pracovní sešit str. 47 – sloupec 

vpravo (závorky mají přednost, 

také násobení a dělení před 

sčítáním a odčítáním) 

Pracovní sešit str. 47/1, 2, 3 

Učebnice str. 62 – zopakovat 

jednotky růžově tištěné 

Učebnice str. 67/2, 4, 5 (napiš a 

vypočítej do školního sešitu) 

Učebnice str. 73/1, 2, 3 (napiš a 

vypočítej do školního sešitu) 

https://youtu.be/mTe1Pur_leM
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-druha-svetova-valka-1-zari-151987
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-druha-svetova-valka-1-zari-151987
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-druha-svetova-valka-1-zari-151987


2 

 

 

 

 

Upřesňující informace: 

 

Od pondělí 4. 1. 2021 se budeme opět setkávat při online hodinách stejně jako 

v minulé době. Rozvrh je stejný, je na stránkách školy. 

 

Taťána Štěchová 

Třídní učitel virtuální třídy 

 

 

 


