PLÁN VÝUKY OD 30. 3. - 4. 3. 2020
TŘÍDA 5.A
Předmět

ČESKÝ JAZYK
T30

Učivo
Doplňte celý pracovní sešit č.1 (kromě str.
21)
Slovní druhy
- přepiš do sešitu dva sloupce z bílé
tabulky - skloňování zájmene já
učebnice str.105 nahoře (1.pád - já
2.pád - mě, mne…)
- podle tabulky vypracuj do sešitu
cvičení z učebnice str.107, cv. 8a), v
pracovním sešitě str.18, cv.2
Pravopis
- pracovní sešit str. 38, cv. 4b)
Sloh
- pracovní sešit str.33,cv.1 - napište
vyprávění podle obrázků do prac.
sešitu (oskenujte) nebo na PC a
pošlete na mail
navratilova.zsdeblin@gmail.com
Skladba
- do sešitu vypracujte cvičení v
učebnici str. 126,cv.7
- v pracovním sešitě vypracujte str.
31.cv.1
Čtení
- čtěte vlastní knihy, napište zápis do
čtenářského deníku - odevzdáte, až
opět začneme chodit do školy,
čítanka: str. 85-86 odpovězte na tři
otázky za textem a pošlete na mail
navratilova.zsdeblin@gmail.com
Pracujte na úkolech na umimeto.

Písemné
práce

Poznámky

Vypracujte do 3.4. test na
https://forms.gle/d72BtVQjWhAXNAhq7

MATEMATIKA
T30

Informace najdete na: Mimořádný týdenní
plán, MA 5

ANGLICKÝ JAZYK (Lau)
T30

My day, my free time
přítomný prostý čas

ANGLICKÝ JAZYK (Kolbaba)
T30
My life

ANGLICKÝ JAZYK (Florián)
T30

Úkol 1:Učebnice Bloggers existuje v online
podobě, můžete si v ní dělat jakákoli cvičení v
učebnici i pracovním sešitě, zkuste se tím
proklikat a využít její možnosti.
Lekce 2:
https://www.mauthor.com/present/4570230475587584
Lekce 3:
https://www.mauthor.com/present/4915523700260864
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)
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 mail, když se budete chtít na něco zeptat.
Učebnice str 14 a 17 a Pracovní sešit str. 12 a 19,
projít znovu všechna cvičení k hláskování a přestavování se,
popřípadě dodělat.

Bloggers 1, Unit 0B and 0C.
How do you spell? This is Lucy
Hláskování a představování se.

Na internetu si otevřte stránkuLearning Chockolate
https://www.learningchocolate.com/
a v okénku kategory si vyberte téma “Alphabet/Phonics“
(Abeceda). Pozor, celá stránka je v angličtině, ale vy si
určitě poradíte. Na liště jsou vždy cvičení Match 1-3
(přiřazování), 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-fa
rewells

Pokud vás to bude bavit, dělejte si různá 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-instr
uctions
Na papír si udělejte seznam témat, které jste zvládli (např.
Numbers 1, Numbers 2, ...).
Úkol:Podle vzoru ve cvičení v Pracovním sešitě na straně
19 napište 10 vět s použitím probíraných frází a výrazů (Hi,
nice to meet you, How are you, …). Úkol mi zašlete na mail
florian.zsdeblin@gmail.com
.

A protože se asi zas tak brzy neuvidíme, zašlete mi na
mail (přepište nebo vyfoťte) i úkol z minulého týdne
(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
T30

Vlastivěda:
- vyberte si jednu evropskou zemi
podle mapy v učebnici vlastivědy
str.49 a vypracujte o ní prezentaci
(5slajdů, stran s obrázky)
rozloha, počet obyvatek, historie, památky,
příroda, zajímavost, apod.
- prezentaci pošlete na mail
navratilova.zsdeblin@gmail.com

INFORMATIKA
T30

INFORMACE PRO RODIČE
T30

Vytvoř obrázkový kalendář - vzor jak má
kalendář vypadat ti příjde edookitem.
Výsledek pak pošli na mail pana učitele.

Kalendář může mít různé témata - příroda, sport, zvířátka...

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

