
 

PLÁN VÝUKY 4. 5. - 8. 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  
T35 

 
Zkouším řešit 

Hádanky a přesmyčky 
  

T34+35 
Napíši recept na 

svačinu pro spolužáky 
(popis pracovního 

postupu) 
 

Píši vyučujícím 
e-maily se všemi 

náležitostmi 
 

 

1. Zkouším vyřešit hádanky a přesmyčky  
na umimeto (úloha Hádanky a přesmyčky 4. - 10. 5. 2020) :-), nebo             
pracuji na Včelce. 

Budeš mít hotová cvičení na     
umimeto, nebo jsi pracoval na     
Včelce. 

2. Napíši recept na svačinu pro spolužáky 
Pokračuješ na úkolu z minulého týdne. 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:-). Kdo      
má již hotovo - chválím, chodí      
mi samé dobroty!:-) 

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. 

Na konci května Vás opět čeká      
odevzdání čtenářského deníku. 
V případě potřeby mě    
kontaktujte na e-mailu nebo    
messengeru:-). 

MATEMATIKA 
T35 

Zopakuji si pamětné 
násobení a dělení. 

Zkusím řešit slovní 
úlohy. 

1. PAMĚTNÉ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ - pracovní sešit str. 21/6 Spočítal/a jsem cvičení na str.21 

2.  SLOVNÍ ÚLOHY - Pracovní sešit str. 23/2, 4. Str. 24/5 Slovní úlohy 
řeš jakýmkoliv způsobem (nákresem, metodou pokus/omyl, výpočtem 
….) 
VÝZVA - str. 25/10 
 

Zkusil/a jsem vypracovat slovní 
úlohy ze stran 23 a 24. 
 
 
 

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


Zkontroluji si příklady 
z minula 

KONTROLA - přes edookit vám pošlu hotové příklady z minulého 
týdne. Pokud jste mi je již nezaslali ke kontrole, prosím zkontrolujte si 
doma. Děkuji 
 
Prosím, pokud si nebudete vědět rady, napište. Je možné se se mnou 
spojit i přes Whatsapp, Viber. Můžu tak dětem poskytnout individuální 
konzultaci přes chat, hovor. 

 
Zkontroloval/a jsem si úkoly z 
minulého týdne 

ANGLICKÝ JAZYK 
 (Florián) 

T35 
Zkontroluji si všechny 

doposud zadané 
písemné a grafické 
úkoly, popřípadě 

dopracuji. 
 

 Milé děti, tento týden zpomalíme a dopracujeme všechny doposud 
zadané úkoly. Kdo jste je poctivě udělali, máte volno, které můžete 
využít sledováním krátkých animovaných anglických videí na internetu 
nebo si poslechnout a zazpívat anglickou písničku. 

  
1.Společně s rodiči nebo sami zkontrolujte v Edookitu, zda jste 
zpracovali všechny úkoly zaslané panem učitelem a máte tam u nich 
hodnocení. 
Tady je přehled úkolů a číslo Týdenního plánu (TP), kde byl zadán. 

1. Úkol 1 My family birthday TP 29  
2. Úkol 2 Pozdravy a fráze T 30  
3. Úkol 3 Colours TP 31 
4. Úkol 4 Easter egg  TP 32 
5. Úkol 3 Magic elf (Skřítek) TP 33 
6. Úkol 4 Rozkazy a pokyny učitele TP 34 

  
2. Dopracujte a zašlete mi nedodělané úkoly. 

  
3. Máte-li hotovo, shlédněte některý z krátkých animovaných 
anglických příběhů na internetové stránce: 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories   nebo si 
poslechněte a zazpívejte jakoukoliv písničku na internetové stránce: 
https://supersimple.com/super-simple-songs 

 
 

 
 
 
1.  Zkontroloval(a) jsem si v 
Edookitu, zda jsem 
zpracoval(a) všechny úkoly 
zaslané panem učitelem a mám 
u nich hodnocení.  
 
 
 

 
 

2.  Dopracoval(a) jsem 
nedodělané úkoly a poslal(a) 
jsem je panu učiteli na email: 
florian.zsdeblin@gmail.com  
 
3. Dle libosti jsem zhlédl(a) 
videa na uvedených 
internetových stránkách. 

ANGLICKÝ JAZYK 
T35 

Laušmanová 

Vypracuj si nové poslechové cvičení na umimeto. 
 

Mám hotové cvičení na 
umimeto. 

 Vypracuj si v pracovním sešitě  vše do str. 19 (některé strany, Mám hotová cvičení v PS. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories
https://supersimple.com/super-simple-songs/


Přítomný prostý 
čas-otázky a poslech 

např.str.18 je vysvětlení, které ti pomůže). Můžeš si zkontrolovat 
správnost na https://www.mauthor.com/present/4570230475587584, 
ale musíš si cvičení znovu vyplnit online a dát zkontrolovat. 
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 
T35 

Kolbaba 

1. Podívej se na video zadání úkolu: 
https://www.youtube.com/watch?v=pcf7izmhhgA&t=53s 
Rozhodni se, jak chceš úkol zpracovávat (tentokrát mi jej alespoň pošli 
písemně, jestli nechceš nic nahrávat). 

Podíval/a jsem se na video zadání 
úkolu. 

 2. Vypracuj úkol z videa a se věnuj angličtině po svém. Vypracoval/a jsem úkol. 

 3. Pošli mi svou nahrávku nebo napsané věty na mail. Email pošli do 7. 5. 
(čtvrtek). 

Poslal/a jsem učiteli vypracování 
úkolu svým způsobem. 

NÁŠ SVĚT 
T35 

Sousední státy ČR - 
Rakousko 

Seznámím se podrobněji 
s naším dalším 

sousedním státem, 
udělám si zápis do 

sešitu 

1. 
 
 
 
 
 
 

Tento týden se seznámíš s naším dalším sousedem - Rakouskem.          
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. 
 
Příští týden očekávejte pouze    
kvíz na sousední státy ČR z      
Vašich zápisů v sešitě:-). 

INFORMATIKA 
T35 

 Formát PDF  
Pokyny a návod jak na to ti přijde edookitem 

Soubor ve formátu PDF pošli 
na mail vyučujícího 

JINÁ SDĚLENÍ 
T35 

 Milí rodiče, žáci, 
 
Velmi Vám všem děkuji za skvělou spolupráci!:-)  
 
Ještě bych Vám ráda napsala, jak to dopadlo s naším projektem           
Pomáháme Austrálii. Podařilo se nám společnými silami vybrat        
neuvěřitelných 6 290 Kč, peníze jsme s paní asistentkou odeslaly na           

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.mauthor.com/present/4570230475587584
https://www.youtube.com/watch?v=pcf7izmhhgA&t=53s
https://docs.google.com/document/d/1Y0mOt2DU-yQUYtcU844m6bkVWJzXhQ3xXGPLNM5lpVI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MB6BMIoJIToy-51G_bQaKoCwTzTUQyiJAWgNQ9RPVMw/edit?usp=sharing


účet pražské zoo v den, kdy jsme se viděli ve škole všichni naposledy.             
Tento školní rok již třídní projekty bohužel prezentovat nebudeme, ale          
je v plánu, že by se mohly odprezentovat v září. Myslím, že na sebe              
můžeme být všichni právoplatně pyšní!:-) 
 
Přikládám fotku a už se velmi těším, až se uvidíme osobně!!! :-) KH 

 
 
P. S.: Milí žáci, oslavte v pátek (8. 5.) svátek po svém a mrkněte,              
proč ho slavíme!:-) 

 

 

 


