
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 13. 4. - 17. 4. 2020 
 

 TŘÍDA 5.A  
 

PŘEDMĚT 
Cíl  

UČIVO 
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam 

napíšu 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T32 

Druhy zájmen 
Podmět a přísudek 

1.Zopakuji si druhy zájmen. (V sešitě Karel) 
Pokud nemám, dokončím domácí úkol na umimeto 
- Zájmena. 
Vypracuji v pracovním sešitě cvičení str. 20/4. 
2.Zopakuji si, co jsou předpony.  
Vypracuji cvičení v pracovním sešitě str. 38/2a), b). 
3.Zopakuji si, co je shoda podmětu s přísudkem - 
modrá tabulka v učebnici str. 132 - ukazujeme si 
na podmět - TI, TY, TA - podle toho píšeme i/y v 
přísudku. 
Do učebnice jemně tužkou vypracuji cvičení 
str.132/1, str.133/3. 
4.Budu průběžně dokončovat úkoly na umimeto - 
Domácí úkol 2, Domácí úkol 3. 
5.Vypracuji test 
https://forms.gle/UY9LmS1SeVE4tjAs5 
a odešlu.  
6.Budu číst knihu podle vlastního výběru.  
 

1.Budu mít vypracované úkoly na 
umimeto - Zájmena, Domácí úkol 2, 
Domácí úkol 3. 
2.Budu mít vypracovaná 3 cvičení v 
pracovním sešitě a 2 cvičení v 
učebnici. 
3.Mám vypracovaný a odeslaný test. 
4.Budu mít přečtenou část knihy 
podle vlastního výběru.  
 

MATEMATIKA 
T32 

Zlomky a desetinná čísla 
Logické myšlení 

● Seřaď desetinná čísla a zlomky: PS str. 
19/cv. 6 a 7 

○ cvičení 7 pošli vyfocené, v případě, 
že bude cvičení do konce týdne 
správně nebo si jej opravíš, bude 
ohodnoceno známkou 1 

○ kontrolu cvičení 6 nahraju opět do 
sdílené složky s výsledky 
 

● Zopakuj si úlohy o myšleném čísle: 
PS str. 46/ cv. 23 a) - c) 

○ kontrolu nahraju opět do sdílené 
složky s výsledky 
 

● Logika:  
○ přečti si, co je to logické myšlení 

(učebnice str. 92) 
○ vypracuj v PS str. 36/ cv. 1 a 2 a 

zkontroluj ve sdílené složce s 
výsledky 
 

● Vypracoval jsem cvičení v PS 
● Poslal jsem cvičení 7 paní 

učitelce 
● Ostatní jsem zkontroloval 

 
 
 
 
 
 

 
● Spočítal jsem cvičení v PS 
● Zkontroloval jsem 

 
 

 
● Přečetl jsem si, co je to 

logické myšlení 
● Vypracoval jsem cvičení v PS 
● Zkontroloval jsem 

 

https://forms.gle/UY9LmS1SeVE4tjAs5


● Vyřeš obrázkovou rovnici: 
Jaké číslo přijde na místo otazníku? 

○ svůj výsledek zapiš do tabulky 
○ v dalším týdnu budou v dokumentu 

vyhodnocení pozorní počtáři, kteří 
došli ke správnému výsledku :)  

Sdílená složka s výsledky: 
https://photos.app.goo.gl/dDj6Z3VALAv4xfgSA  
DOBROVOLNÉ: 

● Zkus vyřešit hádanku z učebnice na str. 
92/ cv. 2 (svou odpověď mi můžeš 
poslat) 

● Umíme to: Úkoly pro 32. týden - logické 
hry 

 
● Vyřešil jsem obrázkovou 

rovnici a zapsal jsem svůj 
výsledek do tabulky 
 
 
 

 
DOBROVOLNÉ 

● Vyřešil jsem hádanku 
● Pracoval jsem na Umíme to 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T32 

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

2. Svůj obrázek prezentuj na Skypu a přečti 
svůj text. 

3. Vypracuj úkoly na umímeto 
4. Vypracuj úkol o Velikonocích na 

https://en.islcollective.com/video-lessons/bri
tish-easter-traditions 

 

1. Příšerku s textem vyfotím a 
pošlu p. učitelce. 

2. Připojím se na Skype ve 
středu v 9 a 9.30 (bližší info v 

edookitu). 
3. Mám hotové čtecí cvičení na 

umímeto. 
4. Mám hotové cvičení o 

Velikonocích. 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Florián) 

T32 
Naučím se 

jednoduchou 
anglickou velikonoční 

písničku a procvičím si 
znalosti v oblasti barev 

Milé děti. Protože máme velikonoční pondělí, tak 
si zazpíváme velikonoční písničku Ten Bunnies 
Counting Song (Deseti králičí počítací píseň). 

Přejděte na internetovou stránku  
https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhw

KQ8  a pusťte si 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. 

 
 
 
 
 

Naučím se a porozumím anglické 
písničce a zvesela si ji zazpívám. 

 
 
 

Namaluji desetibarevné vajíčko 
nebo králíka s popisem barev a 

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

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T32 

1. Podívej se na video zadání úkolu: 
https://www.youtube.com/watch?v=X0LtGW7ez1I 
2. Rozhodni se, jestli a jak chceš úkol zpracovávat. 
3. Vypracuj úkol z videa, nebo se věnuj angličtině 

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

Podívám se na video zadání úkolu. 
Úkol buď vypracuji, nebo se budu 

věnovat angličtině po svém. 
Napíši o tom učiteli a pokud mám, 

pošlu mu svoji nahrávku. 

https://docs.google.com/document/d/1GMghY5xpVu17WfLshTuNcFfhYMlOkC2zDyNd-o1WcVo/edit?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/dDj6Z3VALAv4xfgSA
https://en.islcollective.com/video-lessons/british-easter-traditions
https://en.islcollective.com/video-lessons/british-easter-traditions
https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8
https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8
https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8
https://www.youtube.com/watch?v=X0LtGW7ez1I


17. 4.. 

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 

NÁŠ SVĚT 
T32 

 

1.Do sešitu si udělej zápis o 4 státech sousedících s 
Českou republikou. Podle vzoru: 
Slovensko  
- hlavní město: 
- řeka: 
- pohoří: 
- zajímavost: 
2.Vypracuj s pošli na mail 
navratilova.zsdeblin@gmail.com prezentaci o 
zajímavosti v Evropě. Inspiraci hledej v učebnici 
str. 58-73. Může to být místo, kde jsi byl/la na 
dovolené, nebo by ses tam chtěl/la jednou podívat. 
Může to být město, památka, zvíře, park, budova, 
výrobek, …. Pokud by sis nevěděl/la rady, napiš.  
 

1. Mám zápis v sešitě. 
2. Mám vypracovanou a 

odeslanou prezentaci. 

INFORMACE PRO 
ŽÁKY 

T32 

Dobrý den, moji milí žáčci, opět veliká pochvala za výbornou práci. Děkuji.  
Kdybyste měli jakoukoli otázku, problém, neváhejte a napište. Snad brzy na shledanou!!! 

 

 
 

mailto:navratilova.zsdeblin@gmail.com

