PLÁN VÝUKY 30. 3. - 3. 4. 2020
5. B
PŘEDMĚT

UČIVO

HOTOVO

(kam směřuji)

(co si zopakuji, kde si zopakuji, kde a kam napíši)

(co budu mít uděláno)

ČESKÝ JAZYK
T30

1.

1.

OPAKOVÁNÍ - Sčítání a odčítání desetinných čísel - PS1 str. 39/3

V pátek 3. 4. ti paní učitelka
nahraje do souboru správná
řešení a ty si vypracovaná
cvičení zkontroluješ, tak zjistíš,
jak na tom jsi a co bys měl
potrénovat.
pošleš ho na e-mail paní
učitelky nejdéle do 31. 3., ona ti
dá zpětnou vazbu do EDKT
v případě potřeby konzultuješ
přes e-mail
Mám spočítané celé cvičení

2.

OPAKOVÁNÍ - Přednosti početních operací - Umimeto

Mám vypracované úlohy

Opakování, matka
moudrosti
Zopakuješ si to, co už
umíš (psaní skupin
2.
bě/bje, vě/vje, pě,
mě/mně; předpon s, z, v;
předložek)
3.
MATEMATIKA
T30

ANGLICKÝ JAZYK
T30
Florián
Bloggers 1, Unit 0B and
0C.
How do you spell? This
is Lucy

Přečteš si následující instrukce a vzkaz od paní učitelky na tomto
odkazu Úkoly TP30. Poté vypracuješ samostatně jednotlivá cvičení v
učebnici uvedená v tomto souboru.

Pracuješ na čtenářském deníku, pokud jsi ho ještě neposlal/a.

Pravidelně čteš :-) nebo posloucháš audioknihy.

Úlohy jsou rozdělené do třech kategorií (Základ 1, Základ 2 a
Výzva)
Základ 1 a Základ 2 je pro všechny žáky
Výzva je dobrovolná
Učebnice str. 14 a 17 a PS str. 12 a 19, projdi si znovu všechna cvičení
k hláskování a představování se, popř. dodělej.
Na
internetu
si
otevři
stránku
Learning
Chocolate
https://www.learningchocolate.com/ a v okénku kategory si vyberte
téma “Alphabet/Phonics” (Abeceda). Pozor, celá stránka je v AJ, ale vy
si určitě poradíte. Na liště jsou vždy cvičení Match 1-3 (přiřazování),

Úkol: Podle vzoru ve cvičení v
PS na str. 19 napište 10 vět s
použitím probíraných frází a
výrazů (Hi, nice to meet you,
How are you). Úkol mi zašlete
na e-mail:
florian.zsdeblin@gmail.com

Hláskování a
představování se

Fill in (doplňování) a Dictation (diktát), které si zkoušejte, až je splníte.
Pak přejděte do kategorie “Greetings and Farewells” (Pozdravy a
loučení)
a
také
si
udělejte
všechna
cvičení.
https://www.learningchocolate.com/content/greetings-and-farewells
Pokud Vás to bude bavit, dělejte si cvičení i z jiných oblastí. Pro
začátek
Vám
dávám
pár
tipů:
číslovky

https://www.learningchocolate.com/category/numbers
pokyny učitele
https://www.learningchocolate.com/content/classroom-instructions
Na papír si dělejte seznam témat, která jste zvládli (např. Numbers 1,
Numbers 2).

ANGLICKÝ JAZYK
T30
Laušmanová

A protože se zas tak brzo
neuvidíme, zašlete mi na meil
(přepište nebo vyfoťte) i úkol
z minulého týdne (Úkol: do
Vašich notebooků napište o pěti
členech Vaší rodiny, jak jsou
staří, v kterém ročním období se
narodili a datum jejich narození
dle příkladu: ,,My sister is 10,
her birthday is in summer, her
birthday is on 1st July 2010”.)

Úkol 1:Učebnice Bloggers existuje v online podobě, můžeš si v
ní dělat jakákoli cvičení v učebnici i pracovním sešitě, zkus se
tím proklikat a využít její možnosti.
Lekce 2:
https://www.mauthor.com/present/4570230475587584
Lekce 3:
https://www.mauthor.com/present/4915523700260864

Seznámím se s online učebnicí

Úkol 2: Napište mi, co vám v současném životě domácí školy
chybí a nechybí, 6 vět .
I miss (chybí mi)
I don´t miss (nechybí mi)

Pošlu šest vět paní učitelce na
mail.

Poslouchej dál anglické audioknihy dle své volby a chuti.
ANGLICKÝ JAZYK
T30
Kolbaba

1.

Zopakujte si, co jsme dosud probrali, s online učebnicí (stačí
tento týden 5 stran/slidů)
https://www.mauthor.com/present/4915523700260864

Připomenu si, co jsme dělali a
říkali si o New Yorku

NÁŠ SVĚT
T30

2.

Najděte si na internetu jakékoliv alespoň tříminutové video v
anglickém jazyce (písničku, recenzi na něco co vás zajímá,
filmeček, návod ,...), kterému aspoň z části rozumíte. Pošlete mi
na mail do pátku 3. 4. odkaz na něj a budeme s ním pracovat
příští týden. Napište mi email, když se budete chtít na něco
zeptat.

1.

Dokončíš projekt, na kterém pracuješ již od minulého týdne. Informace Doneseš ho hotový po návratu
do školy, kde se na ně společně
o něm jsem ti vložila do souboru, kde máš češtinu (úplně dole).
podíváme. Těším se!

Kouknu se na něco, co mě baví
v angličtině a pošlu na to odkaz
učiteli, ať se taky může podívat

Praha a Karel IV.
Seznámíš se s
pražskými památkami,
které nechal postavit
Karel IV. a dokončíš
projekt
INFORMATIKA
T30
Vytvoříš obrázkový
kalendář
JINÁ SDĚLENÍ
T30

Vytvoř obrázkový kalendář - vzor jak má kalendář vypadat
najdeš opět v tomto dokumentu pod ČJ a NS. Kalendář může
mít různá témata - příroda, sport, zvířátka...
Milí rodiče, žáci,
pokud si nevíte s čímkoli rady, chcete poradit, ujistit se, zeptat se,
kontaktujte, prosím, vždy konkrétního vyučujícího daného
předmětu (adresy najdete na webu školy). E-maily kontrolujeme
denně a jsme připraveni Vám poradit.
Naším cílem není v této - pro nás všechny - těžké době Vás
zahlcovat úkoly. Všichni vyučující své žáky znají, ví, jak pracují
v hodinách, jak chodí připraveni na hodiny, jak na tom v daném
předmětu jsou, atd. Pokud něco nestihnete/nezvládnete splnit, je

Výsledek pak pošli na mail
pana učitele.

to naprosto v pohodě. Prosím, hlavně se nestresujte! :-)
Následuje pár tipů
Tetris na slepé mapě :-). Pojďte si tipnout, jak na tom jste s
našimi českými městy :-), stačí na mapě přibližně kliknout, kde si
myslíte, že se město nachází a hned se dozvíte Vaši úspěšnost:
https://magazin.aktualne.cz/trefte-mesto-na-slepe-mape-ceska/r~23fbec
56d12311e8b5b20cc47ab5f122/

Doporučuji pořad UčíTelka na ČT2 každý den od 8.00-12.00,
pro zopakování skvělé!
Pondělí: Český jazyk + pohybová aktivita
Úterý: Matematika + pohybová aktivita
Středa: Člověk a jeho svět + pohybová aktivita
Čtvrtek: Český jazyk + pohybová aktivita
Pátek: Matematika + pohybová aktivita
na instagramu
@instacteni ;-)

můžete

sledovat účty: @cervenapropiska a

Další užitečné odkazy:
Skvělé
k
procvičování
gramatiky,
diktátů:
https://www.pravopisne.cz/
učebnice:
www.ucebnice-online.cz,
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma#zak
pro ty, kteří rádi poznávají kulturní místa, jsem našla tento web,
kde můžeme v mezičase navštěvovat památky a známá místa,
když
teď
nikam
nemůžeme
:-(:
https://artsandculture.google.com/explore

