
 

PLÁN VÝUKY 27. 4. - 1. 5. 2020 
5. B 

PŘEDMĚT  
(kam směřuji) 

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

HOTOVO 
(co budu mít uděláno) 

 
 

ČESKÝ JAZYK  
T34 

 
Zopakuji si 

- psaní skupin bě/bje, 
vě/vje, pě, mě/mně 
-shodu podmětu s 

přísudkem 
  

T34+35 
Napíši recept na 

svačinu pro spolužáky 
(popis pracovního 

postupu) 
 

Píši vyučujícím 
e-maily se všemi 

náležitostmi 
 

 

1. Zopakuji si 
Psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně: 
PS 2 str. 38/cv. 4 b), c) 
 
Shodu podmětu s přísudkem: 
PS 2 str. 40/cv. 12 
 
Prosím děti s IVP, aby vždy udělaly půlku cvičení. 

Budeš mít hotová cvičení v PS a       
v pátek si je zkontroluješ     
(správné výsledky nalezneš opět    
na google disku). 

2. Napíši recept na svačinu pro spolužáky 
Na tento úkol budeš mít dva týdny. Všechny potřebné informace 
nalezneš na google disku. 

Budeš mít napsaný recept na     
svačinu pro spolužáky v PS 2 na       
str. 20. Poté ho    
vyfotíš/naskenuješ a pošleš paní    
učitelce (do 10. 5.) na e-mail, ta       
poté vytvoří galerii s Vašimi     
recepty a nasdílí Vám ji:-). 

3. Všem vyučujícím píšeš e-maily se všemi náležitostmi (oslovení,        
samotný text, podpis). 

 

4.  Čteš pravidelně knížky dle svého vlastního výběru (možno i komiks),          
nebo posloucháš audioknihy. 

 

MATEMATIKA 
T34 

Zopakuji si násobení a 
dělení, vyzkouším si 

1. NÁSOBENÍ A DĚLENÍ - pracovní sešit 2, str. 15/8, 9, 10 Spočítal/a jsem cvičení na str.15 

2.  OBRÁZKOVÉ ŘADY - PS 2, str. 13/1, kdo bude mít chuť může 
udělat i cvičení 2. 

Vypracoval/a jsem si cvičení 1 

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


doplnit obrázkové 
řady 

ANGLICKÝ 
JAZYK  
 (Florián) 

T34 
Procvičím si slovíčka, 

fráze a pokyny 
(rozkazovací způsob 

pro 2. osobu (Ty, Vy)) 
používané ve třídě jak 

žáky, tak i učitelem 

 Tento týden si oživíme slovíčka, fráze a pokyny používané ve třídě           
jak žáky, tak i učitelem. 
  

1. Nejdříve shlédněte krátké video (2 minuty) English       
Vocabulary - Let's have a Class!  
na internetové stránce 
https://www.youtube.com/watch?v=UIGD9uFY-C4 
 

2. V učebnici Bloggers 1, Unit 0D si na straně 19, cvičení 5             
přečtěte a zopakujte, jak tvoříme rozkazovací způsob (pokyny)        
pro 2. osobu (Ty, Vy).  To samé v Pracovním sešitě strana 22. 
A dále si v Pracovním sešitě na str. 23 projděte a popřípadě             

dodělejte všechna cvičení 5 až 7. 
 

Úkol 6: V učebnici na straně 20 si přečtěte a s pomocí slovníku i              
přeložte komiks. Dále v učebnici na straně 21 vypracujte cvičení 1           
a správné věty si napište do svých notebooků (poznámkových         
sešitů), vyfoťte a pošlete na můj mail florian.zsdeblin@gmail.com. 

 
1. Podívám se na video    

“Let's have a Class!”  
 
 

2. V učebnici a Pracovním    
sešitě si zopakuji   
rozkazovací způsob  
(pokyny) pro 2. osobu.    
V Pracovním sešitě   
dodělám cvičení 5 až 7     
na straně 23.  

 
3. Přečtu a přeložím   

komiks v učebnici na    
straně 20. Dále v    
učebnici vypracuji  
cvičení 1 na straně 21,     
správné věty si napíši    
do notebooku, vyfotím a    
pošlu panu učiteli na    
mail: 
florian.zsdeblin@gmail.
com. 

ANGLICKÝ JAZYK 
T34 

Laušmanová 
Přítomný prostý čas 

Vypracuj si cvičení na umimeto 
 

Mám hotové cvičení na 
umimeto. 

 Vypracuj si cvičení na 
https://en.islcollective.com/video-lessons/toms-daily-routine 

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). 

https://www.youtube.com/watch?v=UIGD9uFY-C4
https://en.islcollective.com/video-lessons/toms-daily-routine


ANGLICKÝ JAZYK 
T34 

Kolbaba 

1. Podívej se na video zadání úkolu: 
https://www.youtube.com/watch?v=ToBhXTS565w 
Rozhodni se, jestli a jak chceš úkol zpracovávat. 

Podívám se na video zadání     
úkolu. 

 2. 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 30. 4. (čtvrtek). 

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

NÁŠ SVĚT 
T34 

Sousední státy ČR - 
NĚMECKO 

Seznámím se podrobněji 
s naším dalším 

sousedním státem, 
udělám si zápis do 

sešitu 

1. 
 
 
 
 
 
 

Tento týden se seznámíš s naším dalším sousedem - Německem.          
Pozorně si přečteš stránky v učebnici, které jsou věnované této zemi.           
Přečteš si instrukce na google disku a uděláš zápis v odrážkách (=nic            
dlouhého) do sešitu. 
 
 
 
 

Budeš mít hotový zápis ve svém      
sešitě. Po návratu do školy si      
zápisy společně zkontrolujeme a    
povíme si o tom, co ses      
dozvěděl. 
 
Velmi děkuji Všem, kteří poslali     
fotku, jak oslavili Den Země!:-)     
Jste úžasní! Vytvořím galerii a     
nasdílím Vám ji. Udělali jste mi      
velkou radost! 

INFORMATIKA 
T34 

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

Hotový rozvrh pošli na mail     
vyučujícího 

JINÁ SDĚLENÍ 
T34 

 Milí rodiče, žáci, 
 
Velmi Vám všem děkuji za skvělou spolupráci!:-) Díky všem, kteří          
posílají fotky, úkoly, nebo se ozvou jen tak - děláte mi tím velkou             
radost!:-) KH 
P. S.: Žáci, svátek práce (1. 5., pá) si užijte volnem a ne prací (protože               
úkoly do školy můžeme považovat za Vaši práci:-))! A zjistěte si, proč            
ho slavíme:-) 

V případě potřeby kontaktujte    
vždy konkrétního vyučujícího   
daných předmětů, jsme tu pro     
Vás. 
 
Další tipy a zajímavé odkazy k      
domácí výuce naleznete zde. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ToBhXTS565w
https://docs.google.com/document/d/1Y0mOt2DU-yQUYtcU844m6bkVWJzXhQ3xXGPLNM5lpVI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MB6BMIoJIToy-51G_bQaKoCwTzTUQyiJAWgNQ9RPVMw/edit?usp=sharing

