
PLÁN VÝUKY OD 16. 3. - 20. 3. 2020 
 TŘÍDA 5.A 

 
 Předmět Učivo Písemné práce Poznámky 

ČESKÝ JAZYK 
T28 

Doplňte celý pracovní sešit č.1 
(kromě str. 21) 
Slovní druhy 

- zkoušejte určovat slovní 
druhy na umimeto 

- přídavná jména: pracovní 
sešit č. 2, str. 2/cv.1,2,3, 
str.3/cv.4 

- zájmena: prac.s. č.2, 
str.16/cv1,2,3 

Pravopis 
- opakujte vyjmenovaná 

slova, předpony s/z/vz, 
předložky s/z, skupiny pě, 
vě, bě - na umimeto 

Sloh 
- napište 10 -20 vět o tom, co 

děláte během prázdnin - 
odevzdáte, až opět začneme 
chodit do školy 

Čtení 
- čtěte vlastní knihy, napište 

zápis do čtenářského 
deníku - odevzdáte, až opět 
začneme chodit do školy, 
čítanka: str.77-79 

  

MATEMATIKA 
T28 

Informace najdete na: Mimořádný 
týdenní plán, MA 5  

  

ANGLICKÝ JAZYK (Lau) 
T28 

My day, my free time 
přítomný prostý čas 

 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1QUBiUdbH5S0JKk-QEuxiEH_ny2dVHS21bFp4fAkiGNE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QUBiUdbH5S0JKk-QEuxiEH_ny2dVHS21bFp4fAkiGNE/edit?usp=sharing


 
 

My day: Napište o svém dni, asi 15  vět. 
Popište co děláte od rána do večera. (vyberte si 

jakýkoli den v týdnu)  
Před vypracováním doporučuji zhlédnout 

video s doplňováním slov na 
https://en.islcollective.com/video-lessons/kids-v
ocabulary-my-day-daily-routine-learn-english-

kids-engl 
Prosím pošlete mi úkol na  

lausmanova.zsdeblin@gmail.com 
Je také zadán úkol na umimeto.org 

Třída: Deblín Lau5, heslo Lau4 

ANGLICKÝ JAZYK (Kolbaba) 
T28 

Family 
Have/have got 

Family vocabulary - budeme 
psát po návratu do školy 

Nadále opakovat slovní zásobu Family 
Slovesa have/have got - přehledový článek zde: 

https://www.helpforenglish.cz/article/201010230
3-have-prehledy 

Cvičení spojené s dříve probraným slovesem be 
(být): 

https://www.helpforenglish.cz/article/201511220
1-cviceni-have-be 

ANGLICKÝ JAZYK (Florián) 
T28 

Bloggers 1, Unit 1C Our hobbies.  
Učebnice str 30, cvičení 2 a 4 (bez 
poslechu). 
Pracovní sešit str. 36, cvičení 2. 

 

Učebnice str 30, cvičení 2 a 4. Procvičovat 
slovíčka a fráze tématu “Hobbies” v infinitivu (to 
cook = vařit) cvičení 2 a v gerundiu (cooking = 
vaření) cvičení 4.  
Pracovní sešit str. 36, cvičení 2. Vyhledej a napiš 
slova týkajicí se “hobbies” (zálib, koníčků). 
 
 

NÁŠ SVĚT 
T28 

 

Vlastivěda:  
- opakujte si, co jsme si 

zapsali o České republice 
- vytvořte prezentaci (může 

být na PC) na téma Praha i 
s plakátem (tentokrát 
každý sám) 

  

https://en.islcollective.com/video-lessons/kids-vocabulary-my-day-daily-routine-learn-english-kids-engl
https://en.islcollective.com/video-lessons/kids-vocabulary-my-day-daily-routine-learn-english-kids-engl
https://en.islcollective.com/video-lessons/kids-vocabulary-my-day-daily-routine-learn-english-kids-engl
https://www.helpforenglish.cz/article/2010102303-have-prehledy
https://www.helpforenglish.cz/article/2010102303-have-prehledy
https://www.helpforenglish.cz/article/2015112201-cviceni-have-be
https://www.helpforenglish.cz/article/2015112201-cviceni-have-be


 

INFORMATIKA 
T28 

Dokončit prezentace: 
Leonardo da Vinci 
Svišť 

Obě prezentace poslat na 
mail pana učitele 
dolezel.zsdeblin@gmail.com 
 
budou oznámkovány. 

vzory prezentací budou zaslány edookitem nebo 
jsou na našem školním mailu 

zsdeblin@centrum.cz 

heslo: zsdeblin2015 

 

INFORMACE PRO RODIČE 
T28 

Prosím sledujte školní systém Edookit. Budu Vám posílat aktuální informace. Další týdenní plán bude vyvěšen opět v 
sobotu.  

 

mailto:dolezel.zsdeblin@gmail.com
mailto:zsdeblin@centrum.cz

