
 

PLÁN VÝUKY 20. 4. - 24. 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  
T33 

 
Doděláváš práci, 

kterou nemáš dosud 
hotovou 

 
Zopakuješ si určování  

slovních druhů 
  podmětu a přísudku 

jmenných (pád, číslo, 
rod, vzor) a slovesných 
kategorií (osoba, číslo, 

čas) 
 

1. Doděláš práci, kterou nemáš dosud hotovou (Ezopovy bajky, umimeto,         
kvíz). Všechny pokyny viz google disk. 

Tento týden Ti nechávám    
prostor pro dokončení práce,    
kterou nemáš dosud hotovou.    
Pokud máš vše hotové, tak     
můžeš např. číst (možno i     
komiks), poslouchat audioknihy,   
nebo dodělat práci do jiných     
předmětů:-). 

2. Procvičování - DOBROVOLNÉ:  
Tento týden procvičuješ jazykové (větné) rozbory, ničeho se neboj, vše 
jsme dělali ve škole. Více informací najdeš opět na google disku :-). 

Pokud se do dobrovolné práce     
pustíš: Budeš mít hotový rozbor     
alespoň dvou vět (1., 2. věta),      
dobrovolně jsou další dvě věty     
(3., 4. věta). Výsledky nalezneš     
v pátek opět na google disku a ty        
si je zkontroluješ :-). 

MATEMATIKA 
T33 

Zopakuji si zlomky 
a převody jednotek 

1. ZLOMKY - Podle zadání (pošlu přes edookit) do školního sešitu 
překreslete, přerýsujte robota.  

Překreslil/a a přerýsoval/a jsem 
robota do sešitu 

2.  PŘEVODY JEDNOTEK - na Umimeto je nachystané cvičení, opět 
Základ 1, Základ 2 pro všechny a Výzva je dobrovolná 

Vypracoval/a jsem cvičení na 
Umimeto 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Florián) 

T33 
Namaluji nebo 

vytvořím kouzelného 
skřítka a procvičím si 

 
Milé děti, protože Vám kreslení a tvoření jde velmi dobře, tak si dáme             
ještě jeden výtvarný úkol, s kterým se můžete zapojit do celostátní           
soutěže, která je určena pro žáky 3.–5. tříd ZŠ, a v které můžete i              
vyhrát atraktivní ceny. 

 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1E71JtDS9HGXyS0dGWs1MbhFwre-wBSR6PYbRCgigwYw/edit?usp=sharing


slovní zásobu při 
popisu postavy Nejdříve se podívejte na krátké video parts of the body (části těla) na             

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms a potom namalujte    
nebo vytvořte svého kouzelného skřítka a pokuste se jej popsat několika           
jednoduchými větami v angličtině. Nezapomeňte napsat, čím je zvláštní         
nebo jaké umí kouzlo. Obrázek s popisem vyfoťte a pošlete jej na            
e-mail soutez@fraus.cz. 

Důležitý je nápad, vtip, originalita a estetická hodnota příspěvků. Také          
se bude přihlížet i k pěkné angličtině. 

Děti, nebojte se poprosit rodiče nebo sourozence, aby vám s popisem           
skřítka pomohli. Nevymýšlejte nic složitého. 

Pokud se soutěže nezúčastníte, tak skřítka pošlete každopádně mně na          
mail florian.zsdeblin@gmail.com. 

Podívám se na krátké video     
parts of the body (části těla) 

 
 
 

Namaluji nebo vytvořím   
kouzelného skřítka, popíši ho,    
vyfotím a pošlu jej do soutěže na       
e-mail soutez@fraus.cz a panu    
ičiteli na e-mail:   
florian.zsdeblin@gmail.com 

ANGLICKÝ JAZYK 
T33 

Laušmanová 
My day 

Zhlédni video na 
https://www.youtube.com/watch?v=L31ExXwlsVca napiš 5 vět 
popisující den slečny ve videu ve třetí osobě (She wakes up..)  

 

Poslal/a jsem paní učitelce 5 
vět o videu 

 

 Vypracuj si cvičení na 
https://en.islcollective.com/video-lessons/daily-life-simple-present-t
ense 

Mám hotové doplňovací 
cvičení na PC) 

Připoj se na Skype a trénuj s paní učitelkou přítomný prostý čas. 
 
 

Připojil/a jsem se na Skype ve 
středu v 9.00 (5.A) nebo v 9.45 
(5.B). 

ANGLICKÝ JAZYK 
T33 

Kolbaba 

1.  Podívej se na video zadání úkolu: 
https://www.youtube.com/watch?v=xxjB02HFW5g 

 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
mailto:soutez@fraus.cz
https://www.youtube.com/watch?v=L31ExXwlsVc
https://en.islcollective.com/video-lessons/daily-life-simple-present-tense
https://en.islcollective.com/video-lessons/daily-life-simple-present-tense
https://www.youtube.com/watch?v=xxjB02HFW5g


 3. Pošli mi svou nahrávku na mail, nebo mi napiš, jak jinak ses angličtině 
věnoval/a. Email pošli do 24. 4.. 

Napíši o tom učiteli a pokud 
mám, pošlu mu svoji nahrávku. 

NÁŠ SVĚT 
T33 

 
Oslavím den Země 22. 

4. 2020 :-) 

1. 
 
 
 
 
 
 

Ve středu oslavíme, jako každý rok, den Země. Jak tento den oslavíš            
právě Ty, bude zcela na tobě, posílám pár nápadů, co můžeš udělat: 

a) Vyrazit ven do přírody, naslouchat jí, poslouchat ptáky,        
sledovat hmyz, rostlinky, sbírat bylinky = prostě si tento den          
přírodu vychutnat plnými doušky a všemi smysly.  

b) Můžeš uklidit své okolí (od plastů, atd.), vyčistit studánku 
c) Můžeš pracovat, pokud máš možnost, na zahrádce, zasadit si         

semínko něčeho dobrého (kdo nemá možnost a má balkon -          
může tam:-)) a následně se o rostlinku starat. 

d) Můžeš vytvořit hmyzí hotel. 
 
 

Pošlu paní učitelce zprávu (stačí     
krátká) o tom, jak jsi oslavil/a      
tento den. Zprávu můžete doplnit     
fotkou.  

INFORMATIKA 
T33 

 Tvorba tabulky = vytvoř svůj vlastní rozvrh. 
Pokyny a návod jak na to ti přijde edookitem 

Hotový rozvrh pošli na mail     
vyučujícího 

JINÁ SDĚLENÍ 
T33 

 Milí žáci, 
velmi Vám děkuji za to, jak zodpovědně pracujete na svých          
úkolech, opravdu mě Vaše práce těší, velmi Vám za ni děkuji! :-) V             
případě dotazů jsem pro Vás na e-mailu, nebo mi napište klidně i            
jen tak :-). A Vám, rodiče, děkuji, že vytváříte podmínky k učení a             
motivujete děti. KH 
 
A kdyby Vás zajímalo, kam se poděl náš duhový TP, tak TP bude             
odteď celý v bílé barvě pro lepší tisk.:-)) 
 
Pokud si nevíte s čímkoli rady, chcete poradit, ujistit se, zeptat se,            
kontaktujte, prosím, vždy konkrétního vyučujícího daného      
předmětu (adresy najdete na webu školy) 
Další tipy a zajímavé odkazy k domácí výuce naleznete zde. 

 

 

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


 

 


