
 

PLÁN VÝUKY 6. 4. - 10. 4. 2020 
5. B 

PŘEDMĚT  
(kam směřuji) 

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

HOTOVO 
(co budu mít uděláno) 

 
 

ČESKÝ JAZYK  
T31 

 
PRACUJEŠ  S 

TEXTEM 
Čteš s porozuměním 

 
 Opakuješ 

Velká x malá písmena 
Zdvojené souhlásky 

1. Procvičování:  
Budeš opakovat v PS 2 str. 38/ cv. 3, cv. 4 jenom a), str. 39/ cv. 7. Vše 
jsme probírali a zápisy máš v sešitě :-). Prosím děti s IVP, aby 
vypracovaly vždy půlku cvičení, děkuji. 

Budeš mít hotová cvičení, ve     
čtvrtek ti paní učitelka SEM     
nahraje správná řešení a ty si je       
zkontroluješ. Pokud jsi   
nezkontroloval cvičení z   
minulého týdne, učiň tak co     
nejdříve. Po příchodu do školy      
zkontrolujeme, zda máš   
vyplněno. 

2. Čtení s porozuměním: 
Vypracuješ na umimeto úkoly pro T31.  
Nebo ten, kdo je zvyklý pracovat na Včelce, pracuje tam (nemusí, ale 
může na umimeto :-) 

Tímto budeš trénovat   
čtenářskou gramotnost, na   
kterou nesmíme zapomínat.   
Zpětnou vazbu najdeš v EDKT. 

3. Pravidelně čteš :-) nebo posloucháš audioknihy. Snaž se splnit úkoly co nejdříve, 
ať si můžeš užít Velikonoce:-) v 
případě potřeby konzultuješ přes 
e-mail 

MATEMATIKA 
T31 

 

1. OPAKOVÁNÍ - Sčítání a odčítání desetinných čísel - PS1 str. 39/4 
- Prosím o nafocení, naskenování celé stránky 39 a odeslání na 

mail, nebo edookit 

Spočítal jsem cvičení a odeslal 
jsem celou stránku paní učitelce 

2.  OPAKOVÁNÍ - Zlomky - Umimeto 
Úlohy jsou rozdělené do třech kategorií (Základ 1, Základ 2 a 
Výzva) 
Základ 1 a Základ 2 je pro všechny žáky 

Mám vypracované úlohy 

https://docs.google.com/document/d/1E71JtDS9HGXyS0dGWs1MbhFwre-wBSR6PYbRCgigwYw/edit


Výzva je dobrovolná 
ANGLICKÝ JAZYK 

T31 
Florián 

 

 Bloggers 1, Unit 0D. This is my schoolbag. 
Zopakuj si názvy a barvy školních věcí. 

Učebnice str 18 a Pracovní sešit str. 20 a 21, projít znovu všechna, 
popřípadě dodělat.  

K tématu barev si jako minule otevřete na internetu stránku 
https://www.learningchocolate.com/ a v okénku “kategory” vyberte 

nejdříve Shape/Colors (Tvary/Barvy) 
https://www.learningchocolate.com/category/shapescolors  

Pak si vyberte ikonu Basic Colors 
https://www.learningchocolate.com/content/basic-colors 

Nejdříve si klikejte na malé reproduktory pod barvami a opakujte nahlas 
názvy barev. 

Potom se rozhlédněte kolem sebe a znovu nahlas říkejte jakou barvu 
mají věci, které znáte (např. It is a blue car). Pokud nějakou věc neznáte, 

najděte si ji ve slovníku a znovu to zkuste říci. 
Nakonec si udělejte jako minule cvičení na liště (Match 1-3, Fill in, 

Dictation).  
 

Dále udělejte ještě dvě ikony s názvem Colors  (mají tvar kytičky a 
hvězdiček) a postupujte stejně jako v předešlém cvičení včetně všech 

cvičení na liště (Match 1-3, Fill in, Dictation). Je to jednoduché a 
opakující se. 

https://www.learningchocolate.com/content/colors-0  
https://www.learningchocolate.com/content/colors-5 

  
Nezapomeňte vše říkat nahlas, a pokud Vaši rodiče nebo starší 

sourozenci umí anglicky, tak se jich zeptejte, jestli to říkáte správně. 
 

Úkol 3: Zašlete mi 10 vět, ve kterých mi napíšete, co má jakou barvu 
u vás doma nebo v okolí. Příklad: It is a braun chair. Our car is red. ,,, 

Úkol mi zašlete na mail florian.zsdeblin@gmail.com. 

Budu umět barevně popsat mé 
školní věci a věci u nás doma 
(např. My pen is red. We have 

got a blue car Škoda). 
 

Zeptám se starších, jestli to 
říkám správně. 

 
 
 

Vypracuji uvedená cvičení na 
internetových stránkách 

Learning chocolate a dopíši do 
seznamu z minula. (Na papír si 

udělejte seznam témat, které jste 
zvládli (např. Numbers 1, 

Numbers 2, ...).  
 
 
 
 

Zašlu Úkol 3 na adresu: 
florian.zsdeblin@gmail.com. 

https://www.learningchocolate.com/
https://www.learningchocolate.com/category/shapescolors
https://www.learningchocolate.com/content/basic-colors
https://www.learningchocolate.com/content/colors-0
https://www.learningchocolate.com/content/colors-5


ANGLICKÝ JAZYK 
T31 

Laušmanová Připrav si povídání o sobě v angličtině, v délce minimálně 3 minut. 
Popiš sebe a svůj den teď, svoji rodinu, koníčky,domácí mazlíčky... 

Nepiš, ale můžeš si udělat poznámky, hlavně mluv. 

Vyzkouším si svoje povídání a 
prezentuju paní učitelce a dětem 
přes Skype ve středu v 9 hodin. 

Moje Skype jméno je 
tomlautomlau, bližší informace 

v edookitu. 
 Pokračuj ve studiu Bloggers online z minulého odkazu, k 

pracovnímu sešitu je tam i klíč. 
Projdu si online Bloggers 3A a 

3B 
 Poslouchej dál anglické audioknihy dle své volby a chuti.  

ANGLICKÝ JAZYK 
T31 

Kolbaba 

1. Znovu se podívám na video, které jsem minulý týden poslal učiteli. 
Napíšu vyučujícímu mail (česky nebo anglicky), kde v alespoň třech 
větách napíši o čem video je a proč se mi líbí. Do mailu také napíši 

alespoň 5 anglických slov a jejich české překlady, která jsem se pomocí 
videa naučil/a, nebo si zopakoval/a. 

Pošlu vyučujícímu mail o mnou 
vybraném videu i s anglickými 

slovíčky. 

 2. Podívej se na toto video a popřemýšlej o něm: 
https://www.youtube.com/watch?v=uefu88GB4nk 

Podívám se na video v odkazu. 

 3. Napiš mi, co si myslíš o nápadu, o kterém ses ve videu dozvěděl. Napíši vyučujícímu, co si o 
nápadu z videa myslím. 

NÁŠ SVĚT 
T31 

 
Sousední státy ČR 

SLOVENSKO 
Seznámíš se podrobněji 
se s naším sousedním 
státem - Slovenskem 

 
Vyplníš kvíz 

 

1. 
 
 
 
 
 
2. 

Tento týden se seznámíš s naším sousedním státem - Slovenskem.          
Pozorně si přečteš stránky 50 a 51 v učebnici vlastivědy, které jsou            
věnované Slovensku. Přečteš si instrukce na google disku, které ti          
připravila paní učitelka a uděláš zápis v odrážkach (=nic dlouhého) do           
sešitu. 
 
Zkus si vyplnit kvíz (klikni sem) na téma Co si pamatuješ o Praze?             
Předtím si projdi své zápisy v sešitě, nebo učebnici (str. 43-48). 

1. Budeš mít hotový zápis    
ve svém sešitě. Po    
návratu do školy si    
zápisy společně  
zkontrolujeme a povíme   
si o tom, co ses     
dozvěděl.  

2. Po vyplnění se p. uč.     
podívá na tvé odpovědi    
a zpětnou vazbu   
nalezneš v EDKT.  

3. Snaž se úkoly splnit co     
nejdříve, ať si můžeš    
užít Velikonoce:-) 

INFORMATIKA  Změr rychlost internetu na tvém PC Změřím rychlost připojení 

https://www.youtube.com/watch?v=uefu88GB4nk
https://docs.google.com/document/d/1Y0mOt2DU-yQUYtcU844m6bkVWJzXhQ3xXGPLNM5lpVI/edit?usp=sharing
https://forms.gle/1zLh6acRBos67EbR9


T31 
 

1) Do internetového vyhledávače zadáš - měření rychlosti 
internetu 

2) Vybereš nějaký web s měřením rychlosti 
3) Spustíš test 
4) Výsledek měření (rychlosti připojení internetu) a 

název webu na kterém jsi měřil pošleš na mail 
vyučujícího 

internetu a výsledek pošlu na 
mail vyučujícího 
 

JINÁ SDĚLENÍ 
T31 

 Milí rodiče, žáci, 
další tipy a zajímavé odkazy k domácí výuce naleznete zde. 
 
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.  
 

Děkuji všem za velkou spolupráci a přeji všem krásné 
Velikonoce :-)! 

 

 
 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1MB6BMIoJIToy-51G_bQaKoCwTzTUQyiJAWgNQ9RPVMw/edit?usp=sharing

