
 

PLÁN VÝUKY 13. 4. - 17. 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  
T32 

Procvičuješ 
vše, co už umíš 

vyplníš kvíz 
 

EZOPOVY BAJKY 
Umíš vysvětlit poučení 
Kdo jinému jámu kopá, 

sám do ní padá. Víš, 
kdo byl Ezop a co je 

bajka 
 

E-MAIL 
Umíš napsat e-mail se 

všemi náležitostmi 

1. Procvičování:  
Nejprve si zopakuj to, co jsme se již naučili od začátku školního roku 
(především pravopis, psaní skupin bě/pě/vě/mě, předpony s/z/vz/, 
předložky s/z, shodu podmětu s přísudkem, zdvojené souhlásky, slovní 
druhy), vezmi si na pomoc Miloše a sešit. 
Poté v klidu, sám vyplníš tento KVÍZ, hlavně se nestresuj, o nic nejde 
;-) 

Budeš mít hotový kvíz, který     
vyplníš sám. Paní učitelka se na      
něj podívá a napíše ti zpětnou      
vazbu do EDKT a ty uvidíš, na       
čem musíš nebo nemusíš ještě     
zapracovat. 

2. Všechny potřebné informace k práci s Ezopovými bajkami najdeš 
na google disku. 

Máš hotové odpovědi na otázky,     
ty pošleš paní učitelce sám na      
e-mail. E-mail bude mít    
všechny náležitosti. 
Víš, kdo byl Ezop a co je bajka. 
Dokážeš svými vlastními slovy    
vysvětlit poučení Kdo jinému    
jámu kopá, sám do ní padá. 

3. Pravidelně čteš :-) nebo posloucháš audioknihy. v případě potřeby konzultuješ 
přes e-mail  

MATEMATIKA 
T32 

 

1. VELKÁ ČÍSLA - PS str. 33/1, 2, 3.  
                                     str. 34/5, 6 - práce s učebnicí 
                                     str. 35/7, 9a.  
Ostatní cvičení jsou dobrovolné. Pro kontrolu použijte kalkulačku. 

Mám vypracovaná cvičení 

ANGLICKÝ JAZYK 
T32 

Naučím se 
jednoduchou 

anglickou velikonoční 

 Milé děti. Protože máme velikonoční pondělí, tak si zazpívám 
velikonoční písničku Ten Bunnies Counting Song (Deseti králičí 

počítací píseň). Přejděte na internetovou stránku  
https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8  a pusťte si 

 
Naučím se a porozumím 

anglické písničce a zvesela si ji 
zazpívám. 

https://forms.gle/Fwwy36anK9ibt3yU9
https://docs.google.com/document/d/1E71JtDS9HGXyS0dGWs1MbhFwre-wBSR6PYbRCgigwYw/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8
https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8


písničku a procvičím si 
znalosti v oblasti barev 

písničku. Je opravdu jednoduchá. Sledujte text, který se zobrazuje a 
zkoušejte zpívat. Co neznáte, najděte si ve slovníku.   

 
Úkol 4: Až si zvesela zazpíváte, tak mi namalujte velikonoční 

desetibarevné vajíčko (Easter ten-colored egg) nebo desetibarevného 
velikonočního králíka (Easter ten-colored bunny) a napište mi 

anglicky, jaké barvy jste použili (red, yellow, ..). Úkol mi zašlete na 
mail florian.zsdeblin@gmail.com. 

 
 
 

Namaluji desetibarevné vajíčko 
nebo králíka s popisem barev a 

pošlu panu učiteli na email: 
florian.zsdeblin@gmail.com. 

ANGLICKÝ JAZYK 
T32 

Laušmanová 

Vymysli si příšerku, namaluj a popiš její vzhled. Potom 
popiš několika větami její den.  

 
 

Obrázek s textem vyfoť a pošli 
 

 Na Skypu prezentuj svoji příšerku a text přečti. Skype setkání bude 
opět ve středu v 9 a 

9.30 hodin.(viz edookit) 
Vypracuj si cvičení o Velikonocích na 

https://en.islcollective.com/video-lessons/british-easter-traditions. 
Na umimeto vypracuj úkoly. 

Mám hotové cvičení na PC. 
Mám hotové úkoly na umímeto. 

ANGLICKÝ JAZYK 
T32 

Kolbaba 

1. 1. Podívej se na video zadání úkolu: 
https://www.youtube.com/watch?v=X0LtGW7ez1I 

Podívám se na video zadání 
úkolu. 

 2. Rozhodni se, jestli a jak chceš úkol zpracovávat. Vypracuj úkol z 
videa, nebo se věnuj angličtině po svém. 

Úkol buď vypracuji, nebo se 
budu věnovat angličtině jiným 

způsobem. 
 3. Pošli mi svou nahrávku na mail, nebo mi napiš, jak jinak ses angličtině 

věnoval/a. Email pošli do 17. 4.. 
Napíši o tom učiteli a pokud 

mám, pošlu mu svoji nahrávku. 

https://en.islcollective.com/video-lessons/british-easter-traditions
https://www.youtube.com/watch?v=X0LtGW7ez1I


NÁŠ SVĚT 
T32 

 
Sousední státy ČR 

POLSKO 
Seznámíš se podrobněji 
se s naším sousedním 

státem - Polskem 
 

 

1. 
 
 
 
 
 
 

Tento týden se seznámíš s naším dalším sousedním státem - Polskem.           
Pozorně si přečteš stránky v učebnici vlastivědy, které jsou věnované          
Polsku. Přečteš si instrukce na google disku, které ti připravila paní           
učitelka a uděláš zápis v odrážkach (=nic dlouhého) do sešitu. 
 
 

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

 
V případě potřeby mi napiš     
e-mail :-) 

INFORMATIKA 
T32 

 Pokud nemám dosud nějaké hotové úkoly tak jej vypracuji. Pokud 
mám vše hotové mohu užívat velikonočních prázdnin :-) 

V edookitu bych měl mít v hodnocení úkolu napsáno splněno.  

Mám vše splněno = velikonoční 
prázdniny 

Nemám vše splněno = 
nejpozději příští týden 
vypracuji a odevzdám 

JINÁ SDĚLENÍ 
T32 

 Milí rodiče, žáci, 
děkuji všem, kteří se snaží a pracují na úkolech, posílají úkoly na            
e-maily, vyplňují kvízy, je to pro mě velmi přínosná zpětná vazba.           
Velmi Vám všem za to děkuji:-). 

 
Děkuji za velkou spolupráci a přeji Vám všem v rámci možností 

veselé Velikonoce :-)! 
 

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) 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1Y0mOt2DU-yQUYtcU844m6bkVWJzXhQ3xXGPLNM5lpVI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MB6BMIoJIToy-51G_bQaKoCwTzTUQyiJAWgNQ9RPVMw/edit?usp=sharing

