
 

PLÁN VÝUKY 11. 5. - 15. 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  
T36 

 
Doplním vše, co mi 

chybí. 
 

Pošlu paní učitelce 
vyprávění na téma 

Volba povolání, které 
mám už dávno hotové. 

 
Pokud mám hotovo - 
čtu a užívám si volno  

1. Doplňuji vše, co mi chybí. Mrknu v EDKT jestli mám u      
každého úkolu napsané splněno.    
Dodělám vše, co mi chybí. 

2. Pošlu paní učitelce vyprávění na téma Volba povolání, které jsem 
psal již dávno na začátku tohoto ,,distančního vyučování”.  

Najdu ho na straně 20 v PS 2,        
vyfotím (stačí na mobil) a pošlu      
paní učitelce na e-mail. Dostanu     
z něj hodnocení do češtiny a      
OSV. 

3. Pokud mám hotovo - čtu a užívám si volno (velká pochvala!). Čtu, co mě baví. Klidně i      
komiks. Na konci května    
odevzdám ČD. 

4.  V případě potřeby kontaktuji paní učitelku na e-mailu nebo         
messengeru:-). 

 

MATEMATIKA 
T36 

Zopakuji si pamětné 
násobení a dělení. 
Dokončím práci z 
minulého týdne 

1. PAMĚTNÉ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ - Umimeto, vypracuji úkol 
Násobení 1 a Dělení 1 

Spočítal/a jsem cvičení na 
Umimeto 

2.  DOKONČUJI - podívám se, co mi chybí z minulých týdnů a dokončím 
práci 
 
KONTROLA - přes edookit vám pošlu hotové příklady z minulého 
týdne.  

Dokončil/a jsem si úkoly z 
minulých týdnů 
 
Zkontroloval/a jsem si úkoly z 
minulého týdne 



ANGLICKÝ 
JAZYK  

T36 
Florián 

Opakuji si slovní 
zásobu a fráze na téma 

rodinní příslušníci 
(Family members) a 

sestavím si rodokmen 
mé rodiny (Family 

tree) 
 

 

Milé děti, tento týden se vrátíme zpět do čtvrté třídy, kdy jste se učili, 
jak se anglicky řeknou rodinní příslušníci jako například father, dad, 
mother, mom, sister atd.  Tak si to trošku zopakujeme a možná se 
naučíte i něco nového. 

1. Nejdříve na Youtube shlédni krátké, tříminutové, zábavné video 
Family 

https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ 

 2. Přejdi na internetovou stránku Learning Chocolate, kde si otevři 
odkaz My family  

https://www.learningchocolate.com/content/my-family-3  a zopakuj 
si názvy rodinných příslušníků. Slovíčka vyslovuj nahlas a postupně si 
udělej všechna cvičení na liště (Match 1-3, Fill in, Dictation).  

 3. Otevři si další odkaz Family tree 1 na stejné internetové stránce   

https://www.learningchocolate.com/content/family-tree-1  a 
podobně, jako předtím si opakuj slovíčka nahlas a udělej všechna 
cvičení na liště (Match 1-3, Fill in, Dictation).  

4. Podle videa a odkazu Family tree 1 nakresli a anglicky popiš 
obdobný rodokmen (Family tree) své rodiny. K obrázkům (obličejům 
nebo postavám) udělej anglické popisy (např. father Aleš, aunt 
Hedvika, …). Obrázek vyfoť a pošli na můj email: 
florian.zsdeblin@gmail.com 

 
 

 

 

1. Zhlédl(a) jsem video Family. 

 

2.  Udělal(a) jsem všechna 
cvičení tématu My family na 
internetové stránce Learning 
Chocolate  

 

3. Udělal(a) jsem všechna 
cvičení tématu Family tree 1 na 
internetové stránce Learning 
Chocolate  

  

4.  Nakreslil(a) jsem rodokmen 
mé rodiny, anglicky popsal(a) 
jednotlivé členy, vyfotil(a) a 
zaslal(a) panu učiteli na email: 
florian.zsdeblin@gmail.com  

https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ
https://www.learningchocolate.com/content/my-family-3
https://www.learningchocolate.com/content/family-tree-1


ANGLICKÝ JAZYK 
T36 

Laušmanová 
Přítomný prostý čas, 

otázky a hodiny 

 1. Vypracuj si nové cvičení na umimeto. Mám hotové cvičení na 
umimeto. 

 2. Zopakuj si hodiny na 
https://www.learningchocolate.com/search?search_api_view
s_fulltext=time 

3. Zhlédni video o dni královny na 
https://www.youtube.com/watch?v=ZuXACPrJNHw 

4. Vypracuj cvičení na 
https://en.islcollective.com/video-lessons/gru-present-simple
-2 

Mám hotové tři online cvičení 

5. 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 
T36 

Kolbaba 

1. 1. Podívej se na video zadání úkolu: 
https://www.youtube.com/watch?v=hjWILV0NO3c 

Podíval/a jsem se na video zadání 
úkolu. 

 2. Otevři si dokument s otázkami: 
https://docs.google.com/document/d/11VxjJPjY2sNu0_FsOIHBKx4bv

n7Gltz_mDqysxFqVoY/ 
a zahraj si hru na pohotové odpovědi. 

Otevřel/a jsem dokument s 
otázkami a pomocí kostky jsem 

si zahrál/a hru na pohotové 
odpovědi. 

 3. U hraní se můžeš natočit (video/audio), nebo si ho zkus sám/sama bez 
nahrávání. 

Když jsem se nebál/a, tak jsem se 
u toho natočil/a. 

 4.  Pošli mi svou nahrávku, nebo mi napiš, jak Ti to šlo do 15. 5.. Poslal/a jsem učiteli svoji práci, 
nebo mu napsal/a, jak mi to šlo. 

NÁŠ SVĚT 
T36 

Vyplním kvíz na 
sousední státy ČR (tím 

si ověřím, co vím) a 
vyrazím ven 

1. 
 
 
 
 
 
 

Tento týden vyplníš pouze kvíz na sousední státy ČR. A pokud možno,            
vyrazíš ven :-)! Prosím, aby se všichni v kvízu PODEPSALI (když se            
Vás víc nepodepíše, budete muset psát kvíz znovu - nemám jak zjistit            
kdo je kdo). 

Budu mít vyplněný a podepsaný     
kvíz. 

https://www.learningchocolate.com/search?search_api_views_fulltext=time
https://www.learningchocolate.com/search?search_api_views_fulltext=time
https://www.youtube.com/watch?v=ZuXACPrJNHw
https://en.islcollective.com/video-lessons/gru-present-simple-2
https://en.islcollective.com/video-lessons/gru-present-simple-2
https://www.youtube.com/watch?v=hjWILV0NO3c
https://docs.google.com/document/d/11VxjJPjY2sNu0_FsOIHBKx4bvn7Gltz_mDqysxFqVoY/
https://docs.google.com/document/d/11VxjJPjY2sNu0_FsOIHBKx4bvn7Gltz_mDqysxFqVoY/
https://forms.gle/F3EhmMeEd7QShLFP9


INFORMATIKA 
T36 

 Převod formátu PDF zpět (konverze) 
Pokyny a návod jak na to ti přijde edookitem 

Převedené soubory (tabulka a    
prezentaci) pošli na mail    
vyučujícího 

JINÁ SDĚLENÍ 
T36 

 Milí rodiče, 
od školy jste přes EDKT obdrželi zprávu o uvolňování ve škole (4. 5.),             
prosím, vyplňte, pokud jste tak ještě neučinili, Anketu - zájem o           
osobní přítomnost žáků ve škole (v EDKT) nejlépe do 13. května,           
kdy se uzavře. Než ji zodpovíte, přečtěte si prosím pokyny od           
MŠMT v příloze e-mailu a čestné prohlášení o bezinfekčnosti         
taktéž v e-mailu. Díky anketě budeme mít představu, kolik žáků          
zavítá od 25. 5. zpět do lavic. Děkuji Vám za spolupráci.:-) 
 
Milí žáci, chtěla bych Vám poděkovat za výbornou práci. Jsem na           
Vás moc pyšná, cením si toho, jak jste pilní a svědomití. Dovedu si             
představit, že ne vždy to jde podle plánu, a proto vám velice děkuji a              
Vaší práce si vážím! 
 

Krásné jarní dny :-), KH 
 

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

 

 

 

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

