
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 6. 4. - 10. 4. 2020 
 

 TŘÍDA 5.A  
 

PŘEDMĚT 
Cíl  

UČIVO 
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam 

napíšu 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T31 

Druhy zájmen 
Podmět a přísudek 

1.Zopakuji si druhy zájmen. (V sešitě Karel) 
Vypracuji domácí úkol na umimeto - Zájmena 
2.Zopakuji si vzory podstatných jmen.  
Vypracuji cvičení v pracovním sešitě str. 39/7. 
3.Zopakuji si, co je podmět a přísudek.  
Vypracuji cvičení v pracovním sešitě str. 31/2 podle 
zadání + ve větách podtrhnu podmět a přísudek.  
4.Budu průběžně pracovat na úkolech na umimeto 
- Domácí úkol 3 
5.Budu číst knihu podle vlastního výběru.  
 

1.Budu mít vypracovaný úkol na 
umimeto - Zájmena 
2.Budu mít vypracovaná cvičení v 
pracovním sešitě. 
3. Budu mít hotovou část úkolů na 
umimeto: Domácí úkol 3.  
4.Budu mít přečtenou část knihy 
podle vlastního výběru.  
 

MATEMATIKA 
T31 

Zlomky a desetinná čísla 

● Proveď kontrolu PS str. 42/cv. 9,10: 
odkaz 
zde:https://photos.app.goo.gl/dDj6Z3VALAv4xfgSA  

○ snaž se porozumět svým chybám 
○ odpověz si na otázku PROČ? 
○ pokud čemukoliv nerozumíš, zeptej se 

na emailu: srbova.zsdeblin@gmail.com 
 

● Učebnice str. 80 cv. 4 - stejné příklady, 
tzn. zlomky, které jsi porovnával do sešitu 
porovnej s pomocí kalkulačky: NÁVOD: 
ZLOMKY A DESETINNÁ ČÍSLA POMOCÍ 
KALKULAČKY  
 

● Vypočítej do sešitu délky obdélníků z uč. 
str. 80/cv. 5, výsledek ověř měřením 

 
● Vypočítej a do středy pošli vyfocené 

PS: 15/cv.9 - bude ohodnoceno 
známkou  

 
DOBROVOLNÉ: 

● Pomoz doma při velikonočním pečení a 
odvažuj jednotlivé suroviny (můžeš poslat 
fotku :)) 

● Zkontroloval a opravil jsem 
práci v PS z týdne 30 
 
 
 
 

 
 

● Ověřil jsem správně 
porovnané zlomky v sešitě 
pomocí kalkulačky 

 
 

● Zapsal jsem si do sešitu délky 
obdélníků, ověřil jsem 
výsledek měřením 
 

● Vypočítal jsem příklady v PS, 
poslal vyfocené paní učitelce 
 
 

DOBROVOLNÉ: 
● Pomohl jsem zvážit a 

nachystat suroviny při 
velikonočním pečení 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T31 

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. 

Nahlas si vyzkouším své povídání a 
prezentuju paní učitelce a dětem 
přes Skype ve středu v 9 hodin. 

https://photos.app.goo.gl/dDj6Z3VALAv4xfgSA
mailto:srbova.zsdeblin@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/1mH7AjpMXZ7GYGyOTWGCiqN2yiajItiSdMYZSMBGw-xM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mH7AjpMXZ7GYGyOTWGCiqN2yiajItiSdMYZSMBGw-xM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mH7AjpMXZ7GYGyOTWGCiqN2yiajItiSdMYZSMBGw-xM/edit?usp=sharing


 
Pokračuj ve studiu Bloggers online z minulého 

odkazu, k pracovnímu sešitu je tam i klíč. 
 
 

Moje jméno je tomlautomlau (bližší 
informace v edookitu). 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Florián) 

T31 

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/s
hapescolors  

Pak si vyberte ikonu Basic Colors 
https://www.learningchocolate.com/content/ba

sic-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/col
ors-0  

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


ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T31 

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. 
2. Podívej se na toto video a popřemýšlej o něm: 

https://www.youtube.com/watch?v=uefu88GB4nk 
3. Napiš mi, co si myslíš o nápadu, o kterém ses ve 

videu dozvěděl. 

Pošlu vyučujícímu mail o mnou 
vybraném videu i s anglickými 

slovíčky. 
 

Podívám se na video v odkazu. 
 

Napíši vyučujícímu, co si o nápadu z 
videa myslím. 

INFORMATIKA 
T31 

Změr rychlost internetu na tvém PC 
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 
 

Změřím rychlost připojení internetu a 
výsledek pošlu na mail vyučujícího 

 

NÁŠ SVĚT 
T31 

 

1.Do sešitu si udělej zápis o Evropské unii, podle 
učebnice str. 49. 
2.Vypracuj test 
https://forms.gle/NzDh4UaJYx2ngbue9  

1. Mám zápis v sešitě. 
2. Mám vypracovaný a odeslaný 

test. 

INFORMACE PRO 
ŽÁKY 

T31 

Dobrý den, moji milí žáčci, chtěla bych vás moc pochválit a poděkovat za skvělou spolupráci 
a plnění zadaných úkolů. Mějte se krásně a doufám brzy na shledanou.  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uefu88GB4nk
https://forms.gle/NzDh4UaJYx2ngbue9

