
 

PLÁN VÝUKY 18. 5. - 22. 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  
T37 

 
Čtu pravidelně knížku 

podle svého výběru 
 

Napíši zápis do ČD 
 

Můžu dobrovolně 
pracovat na umimeto  

1. Čtu pravidelně knížku podle svého výběru. Milí žáci, čtení je velmi 
důležité, protože: zlepšuje koncentraci, snižuje stres o 68 %, zvyšuje 
verbální úroveň, zlepšuje empatii, rozvíjí paměť, zvětšuje vědomostní 
kapacitu, obohacuje slovní zásobu, posiluje analytické schopnosti a 
zlepšuje koncentraci :-))). 

Vím, že čtení rozvíjí mě a      
nedělám to jen kvůli paní     
učitelce a zápisu do ČD :-). 

2. Napíši zápis do ČD. Ten do 31. května pošlu paní      
učitelce na e-mail. 

3. Můžu dobrovolně pracovat na umimeto.  
Dobrovolný DÚ TP37 
 

Mám hotové úkoly. 

4.  Galerii Vašich skvělých receptů najdete na tomto odkazu. Děkuji         
Všem, kteří poslali recepty pro své spolužáky! ♡  
 

 

MATEMATIKA 
T37 

Zopakuji si 
geometrické útvary, 

otestuji svou 
prostorovou 

představivost 

1. GEOMETRICKÉ TVARY A PROSTOROVÁ PŘEDSTAVIVOST 
- Umimeto, zkusím vypracovat cvičení 

Zkusil/a jsem vypracovat  cvičení 
na Umimeto 

https://padlet.com/hortovazsdeblin/cvylh3xpx79pfwx1


ANGLICKÝ 
JAZYK  

T37 
Florián 

Opakuji si slovní 
zásobu a fráze na 
téma čas a hodiny 

 

 
 

Milé děti, tento týden se budeme věnovat určování času a          
dotazování se kolik je hodin. Využijeme tři videa na youtube, která           
jsou krátká a jednoduchá k pochopení. Je to opět pouze opakování,           
tak se toho nelekejte a s chutí do toho. 

 
1. Na internetových stránkách youtube zhlédni krátké video (3         
minuty) Určování času - Time Expression, kde je v českém          
jazyce pěkně vysvětleno, jak se anglicky zeptáte „Kolik je         
hodin?“ a jak na otázku odpovíte. 
https://www.youtube.com/watch?v=ATLs1DEbX5A 
 
2. Přejdi na další krátké video (4 a půl minuty) Telling the Time             
in English (Říkání času anglicky), které je již pouze v anglickém           
jazyce. Poslouchej a opakuj nahlas! 
https://www.youtube.com/watch?v=fq2tRfHu5s8 
 
3. Poslední video je písnička What's the Time? (Kolik je          
hodin?) Tak si pěkně zazpívejte a nezlobte! 
https://www.youtube.com/watch?v=RBvmO7NgUp0 
 
4. Úkol: V prvních dvou videích se pokaždé objeví celý          
hodinový ciferník (clock face) s popisem, kolik je zrovna hodin.          
V prvním videu je to v čase 3:02 a v druhém videu je to v čase                
3:50. Stopni si libovolné video v okamžik, kdy se ciferník          
objeví a překresli a přepiš si ho do svého notebooku (sešitu).           
Klidně si ho i okopíruj, vytiskni a vlep do sešitu. Ciferník v            
sešitě vyfoť a pošli na můj email: florian.zsdeblin@gmail.com 

 
 

 

 

1. Zhlédl(a) jsem video 
Určování času - Time 
Expression. 

 

2. Zhlédl(a) jsem video 
Telling the Time in English 

  

3. Zazpíval(a) jsem si 
písničku What's the Time? 

 

 4. Překreslil(a), přepsal(a), 
okopíroval(a), vlepil(a) jsem 
si do svého notebooku 
(sešitu) Clock face (ciferník) 
s popisem kolik je hodin, 
vyfotil(a) a zaslal(a) panu 
učiteli na email: 
florian.zsdeblin@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=ATLs1DEbX5A
https://www.youtube.com/watch?v=fq2tRfHu5s8
https://www.youtube.com/watch?v=RBvmO7NgUp0


ANGLICKÝ JAZYK 
T37 

Laušmanová 
Shrnutí a opakování 

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

 2. Vypracuj cvičení na 
https://en.islcollective.com/video-lessons/mr-bean-hobbies-a
1 
nebo lehčí na 
https://en.islcollective.com/video-lessons/afterschool-activiti
es 
(samozřejmě můžeš i obě) 

3. Na papír či do sešitu si sepiš co nejvíc věcí, které ses v             
angličtině naučil/a v době koronavirové. Piš slovíčka i věty,         
použij učebnici, svoje napsané úkoly, zadané online aktivity,        
cokoli chceš. Výsledek vyfoť a pošli mi jej nebo přines          
osobně do školy. 
 

Mám hotové online cvičení 

4. 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 
T37 

Kolbaba 

1. 
 
2. 
3. 
 
4. 

Podívej se na video zadání úkolu: 
https://youtu.be/PUtfS4SfJ7I  
Rozhodni se, jak chceš úkol zpracovávat a o čem budeš mluvit. 
Vypracuj úkol z videa, nahraj audio/video, nebo úkol zpracuj bez          
nahrávání. 
Pošli mi svou nahrávku na mail, nebo mi napiš, jak Ti to šlo. Email               

pošli do 22. 5.. 

1. Podíval/a jsem se na    
video zadání úkolu. 

2. Zpracoval/a jsem úkol   
podle svých možností, s    
nahrávkou nebo bez ní. 

3. Poslal/a jsem učiteli svoji    
práci, nebo mu napsal/a,    
jak mi to šlo. 

https://en.islcollective.com/video-lessons/mr-bean-hobbies-a1
https://en.islcollective.com/video-lessons/mr-bean-hobbies-a1
https://en.islcollective.com/video-lessons/afterschool-activities
https://en.islcollective.com/video-lessons/afterschool-activities
https://youtu.be/PUtfS4SfJ7I


NÁŠ SVĚT 
T37 + 38 

PŘÍRODOVĚDA 
 

Dělám pokusy s 
přírodovědnou 

tematikou 

1. 
 
 
 
 
 
 

Na tento úkol budete mít dva týdny. Na google disku najdete nápady na             
pokusy, které můžete nyní dělat i venku, nebo doma :-).  

Vyberu si nejméně jeden pokus,     
který zkusím udělat (mohu jich     
udělat více, pokud mám chuť).     
Nafotím ho a napíši paní     
učitelce výsledek. Také se    
zamyslím a napíšu paní učitelce,     
co bylo smyslem tohoto pokusu     
(co jsem tím dokázal, doložil,...). 

INFORMATIKA 
T37 

 Na UMÍME TO si vyber UMÍME PROGRAMOVAT a zkus vyřešit          
nějakou hru/úkol.  
Hry jsou i obtížné proto pokud nebudeš rozumět běž na jinou,           
která ti půjde. 

Svůj výsledek z umíme    
programovat pošli na mail    
vyučujícího (fotka, printscreen   
obrazovky). 

JINÁ SDĚLENÍ 
T37 

  
 
 

Přeji všem krásné a pohodové 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/1Y0mOt2DU-yQUYtcU844m6bkVWJzXhQ3xXGPLNM5lpVI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MB6BMIoJIToy-51G_bQaKoCwTzTUQyiJAWgNQ9RPVMw/edit?usp=sharing

