
PLÁN VÝUKY OD 23. 3. - 27. 3. 2020 
 TŘÍDA 5.A 

 
 Předmět Učivo Písemné práce Poznámky 

ČESKÝ JAZYK 
T29 

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

- zkoušejte určovat slovní 
druhy na umimeto 

- zájmena: prac.s. č.2, 
str.17/cv. 1,1a),1b), str. 
19/cv.1,2- nahoře, 1,2 - 
dole 

Pravopis 
- opakujte vyjmenovaná 

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

Sloh 
- dobrovolný úkol: průběžně 

během jednoho dne 
vyfoťte sami sebe (cca 10 
fotek - vstávám, snídám, 
učím se, čtu, a podobně) 
během různých činností, 
které děláte. Z fotek 
vytvořte prezentaci na PC 
a připište k nim jednu 
větu, kdy a co zrovna 
děláte. Vše mi pošlete na 
školní mail do 31.3. 

Skladba 
- v uč. str. 123-124 si 

zopakujte, co je podmět a 
co je přísudek 

  



- do sešitu vypracujte úkol v 
učebnici str.123/cv. 4, str. 
124/ cv. 5 

Čtení 
- čtěte vlastní knihy, napište 

zápis do čtenářského 
deníku - odevzdáte, až opět 
začneme chodit do školy, 
čítanka: str. 82-83 

MATEMATIKA 
T29 

Informace najdete na: 
Mimořádný týdenní plán, MA 5  

  

ANGLICKÝ JAZYK (Lau) 
T29 

My day, my free time 
přítomný prostý čas 

 
 
 

 

 
Tento týden se zaměříme na čtení a poslech. 
Na youtube si vyberte jakoukoli audioknihu, 

pokud je krátká, tak dvě či více, poslechněte si 
ji spolu se čtením a napište mi pak velmi 

stručně anglicky či česky, o čem příběh byl a 
vyberte pět slov, která jste se naučili.  

Tipy najdete zde, ale vybírejte podle vlastní 
chuti jakékoli jiné. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Vr971stX
4Y&list=PLsABmu-DQz-6WxP9pGjR9-SsiFJ

pwMRpE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMbVzgl
V7lY&list=PLsABmu-DQz-6WxP9pGjR9-SsiF

JpwMRpE&index=7 
 

ANGLICKÝ JAZYK (Kolbaba) 
T29 

My life Family vocabulary - budeme 
psát po návratu do školy 

Napište a pošlete mi na školní mail text o vás 
samotných, ve kterém se představíte, napíšete co 

umíte/neumíte, máte/nemáte rádi, děláte ve 
volném čase, jaké máte domácí mazlíčky atd. 

Text bude mít alespoň 15 anglických vět a pošlete 
mi jej do 29. 3.. 

https://docs.google.com/document/d/1QUBiUdbH5S0JKk-QEuxiEH_ny2dVHS21bFp4fAkiGNE/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=0Vr971stX4Y&list=PLsABmu-DQz-6WxP9pGjR9-SsiFJpwMRpE
https://www.youtube.com/watch?v=0Vr971stX4Y&list=PLsABmu-DQz-6WxP9pGjR9-SsiFJpwMRpE
https://www.youtube.com/watch?v=0Vr971stX4Y&list=PLsABmu-DQz-6WxP9pGjR9-SsiFJpwMRpE
https://www.youtube.com/watch?v=ZMbVzglV7lY&list=PLsABmu-DQz-6WxP9pGjR9-SsiFJpwMRpE&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=ZMbVzglV7lY&list=PLsABmu-DQz-6WxP9pGjR9-SsiFJpwMRpE&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=ZMbVzglV7lY&list=PLsABmu-DQz-6WxP9pGjR9-SsiFJpwMRpE&index=7


Pokud se budete chtít na něco zeptat, klidně mi 
napište mail. 

ANGLICKÝ JAZYK (Florián) 
T29 

Bloggers 1, Unit 0A.  
Months, seasons, ordinal number 
and birthday. 
Měsíce, roční období, řadové 
číslovky a datum narození. 
 

 

Učebnice str 12 a 13 a Pracovní sešit str. 10 a 11,  
všechna cvičení k řadovým číslovkám, měsícům, 
ročním obdobím a datu narození. 
 
Na internetu si otevřte stránku Angličtina pro 
začátečníky, Jak čteme anglicky datum 
https://www.helpforenglish.cz/article/201001120
1-jak-cteme-anglicky-datum 
Hned na začátku lekce jsou další dva odkazy na 
Řadové číslovky a Anglické měsíce  
https://www.helpforenglish.cz/article/200805260
1-radove-cislovky 
https://www.helpforenglish.cz/article/200911200
1-mesice-a-rocni-obdobi 
Oba odkazy si postupně otevřte a zopakujte si, jak 
tvoříme řadové číslovky a jaké jsou anglické 
měsíce a roční období. Využijte možnosti 
poslechu výslovnosti a vše si opakujte nahlas. 
Pak se vraťte na stránku Jak čteme anglicky 
datum, celou ji projděte, včetně cvičení na závěr.  
 
Úkol: do Vašich notebooků napište o pěti členech 
Vaší rodiny jak jsou staři, 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”.  

NÁŠ SVĚT 
T29 

 

Vlastivěda:  
- opakujte si, co jsme si 

zapsali o České republice 
- udělejte si do sešitu zápis o 

Praze (uč.str.43-48) 
počet obyvatel: 
kdo sídlí: 
významné památky: 

  

https://www.helpforenglish.cz/article/2010011201-jak-cteme-anglicky-datum
https://www.helpforenglish.cz/article/2010011201-jak-cteme-anglicky-datum
https://www.helpforenglish.cz/article/2008052601-radove-cislovky
https://www.helpforenglish.cz/article/2008052601-radove-cislovky
https://www.helpforenglish.cz/article/2009112001-mesice-a-rocni-obdobi
https://www.helpforenglish.cz/article/2009112001-mesice-a-rocni-obdobi


příroda: 
 

 

INFORMATIKA 
T29 

Dokončit prezentace: 
Leonardo da Vinci 
Svišť 
Máte na to nyní poslední týden. 

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 
T29 

Prosím sledujte školní systém Edookit. Budu Vám posílat aktuální informace. 

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že Vám nemůžu říct nic nového ani jistého, ráda bych Vám alespoň popřála hodně 
trpělivosti, klidu a pohody, pokud to jen trochu půjde. Myslím, že nemá cenu děti zahlcovat úkoly, ani zbytečně stresovat 
tím, že toho musí stihnout co nejvíc. Je samozřejmě důležité, aby děti doma něco dělaly, ale není třeba to přehánět. Pokud 
si děti s něčím nebudou vědět rady, vůbec to neřešte. Až se zase uvidíme, vše si vysvětlíme.  

Byla bych také moc ráda, kdyby se mi děti samy ozvaly na můj školní mail, pokud je to možné. Většina má jistě nějakou 
mailovou adresu. Není to samozřejmě povinnost, ale byla bych ráda se všemi v užším kontaktu. Takže ať mi napíší 
krátký pozdrav a jak se mají. Moc děkuji. Navrátilová 

 

 

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

