
 

PLÁN VÝUKY 25. 5. - 29. 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  
T38 

 
PROCVIČUJI 

Předpony 
 

Přečtu si pohádku  
O Zlém draku 

Koroňákovi 
 
 

1. Procvičuji předpony 
 
PS 2 str. 38/cv. 2 a) b) 
 
 

Vyplněná cvičení nemusím   
posílat paní učitelce, protože    
správná řešení najdu v pátek     
na google disku, zkontroluji a     
pochválím se :-). 

2. Přečtu si pohádku O zlém draku Koroňákovi, nebo si ji poslechnu           
jako audioknihu ve třech dílech na YouTubu : 
https://www.youtube.com/watch?v=hNl3ahbqzkI&t=4s  
https://www.youtube.com/watch?v=FHPjanlAfyI 
https://www.youtube.com/watch?v=xsDSeu1eFGc  
 

Nakreslím svého ošklivého   
Virusáka, vyfotím a pošlu paní     
učitelce na e-mail, uděláme si     
galerii:-). 

3. Pokud nemám, dopíšu a pošlu ČD. 
 

Pošlu do 31. 5. na e-mail paní       
učitelky 

MATEMATIKA 
T38 

Dokončím práci z 
minulého týdne, 

procvičím si počítání s 
desetinnými čísly 

1. 
 
2. 
 
 
3.  

Dokončuji práci z minulého týdne - geometrie 
 
Práce pro děti, které zůstávají doma: 
Počítání s desetinnými čísly - sčítání, odčítání. Umimeto 
 
Práce s dětmi ve škole: Počítání v pracovních listech, které 
dostanete ve škole 

Dokončil/a jsem cvičení z 
minulého týdne 
 
Zkusil/a jsem vypracovat  cvičení 
na Umimeto 

https://docs.google.com/document/d/1E71JtDS9HGXyS0dGWs1MbhFwre-wBSR6PYbRCgigwYw/edit?usp=sharing
http://ppp-olomouc.cz/wp-content/uploads/2013/11/O-zl%C3%A9m-draku-Koro%C5%88%C3%A1kovi-.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hNl3ahbqzkI&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=FHPjanlAfyI
https://www.youtube.com/watch?v=xsDSeu1eFGc


    ANGLICKÝ 
JAZYK  

T38 
Florián 

Opakuji si slovní 
zásobu na téma jídlo, 
potraviny a použití 

slovesa „to like“ 
 

 
 

Milé děti, tento týden se budeme věnovat slovesu „to like“ (mít 
rád) a jídlům a potravinám, které máme a nemáme rádi. Budeme 
více zpívat než se učit. Tak s chutí do toho a půl je hotovo. 

1. Začneme písničkou Do You Like Broccoli Ice Cream? (Máš 
rád(a) brokolicovou zmrzlinu?) na internetových stránkách Super 
Simple Songs, kde si zopakuj otázku „Do you like ……? (Máš rád 
…?) a obě možné odpovědi „Yes, I do.“ No, I don´t.“   

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk 

2. Hned si pusť druhou (velice podobnou) písničku na stejných 
internetových stránkách Do You Like Spaghetti Yogurt? a znovu 
si vše opakuj. 

https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc 

3. Přejdi na internetovou stránku Learning Chocolate, kde si 
otevři postupně dva odkazy. První I like 

https://www.learningchocolate.com/content/i 

a druhý I Like ...too 

https://www.learningchocolate.com/content/i-too 
a udělej si tolik cvičení, kolik chceš (Match 1-3, Fill in, Dictation). 
Ale hlavně vždy nahlas opakuj slovíčka. 

 
 

 

 
1. Zhlédl(a) jsem video Do 
You Like Broccoli Ice 
Cream? a zpíval(a) jako o 
život. 
 
 
 
2. Zhlédl(a) jsem video Do 
You Like Spaghetti Yogurt? 
a zpíval(a) podruhé jako o 
život.  
  
 
3. Na internetových 
stránkách Learning 
Chocolate jsem si udělal(a) 
dvě témata I like  a I like … 
too.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc
https://www.learningchocolate.com/content/i
https://www.learningchocolate.com/content/i-too


ANGLICKÝ JAZYK 
T38 

Laušmanová 
Čtu a píšu o známé 

osobnosti 

 1. Otevřu učebnici na str. 66, ve cv.1 si přeložím slovíčka. Pak 
čtu rozhovor, až mu porozumím, čtu si jej nahlas. 
 

Přečetl/a jsem rozhovor v 
učebnici. 

 2. Doplním si věci, které mi v poslední době unikly. (i na 
umimeto či jinde na webu) 
 
 

Mám hotová cvičení z    
předchozích týdnů, které jsem    
nestihl/a. 

3. Vyberu si známou osobnost a napíšu o ní 5 vět (zjisti na 
webu, ale neopisuj věci, kterým nerozumíš). Pošlu mailem. 

 
 

Napsal/a jsem o známé osobnosti     
a poslal/a. 

ANGLICKÝ JAZYK 
T38 

Kolbaba 

1. 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
4. 

 Podívej se na video zadání úkolu: 
https://youtu.be/-R38XxNO1hA 

Otevři si dokument: 
https://drive.google.com/file/d/1oRJnSHrHoUAHuEukXpj31_pg-jYLW

fq9/view?usp=sharing 
a pomocí něj reaguj na činnosti a sděl, jak je máš rád. 

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 29. 5.. 

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

2. Otevřel/a jsem si 
dokument a použil/a ho. 

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

4. Poslal/a jsem učiteli svoji 
práci, nebo mu napsal/a, 

jak mi to šlo. 

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 :-).  
 
 
 
DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ DOSUD POSLALI - JSTE VELMI ŠIKOVNÍ         
:-)! 

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,...). 

https://youtu.be/-R38XxNO1hA
https://drive.google.com/file/d/1oRJnSHrHoUAHuEukXpj31_pg-jYLWfq9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oRJnSHrHoUAHuEukXpj31_pg-jYLWfq9/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Y0mOt2DU-yQUYtcU844m6bkVWJzXhQ3xXGPLNM5lpVI/edit?usp=sharing


INFORMATIKA 
T38 

 Edookitem ti přijde pracovní list na součásti internetové sítě. Vypracovaný list pošli na 
mail vyučujícího. 

JINÁ SDĚLENÍ 
T38 

  
 
TI, CO ZŮSTÁVAJÍ DOMA, budou i nadále pracovat podle výše          
uvedeného týdenního plánu (nic se nemění, pracují jako doposud).  
 
 
TI, CO BUDOU CHODIT DO ŠKOLY, budou pracovat ve škole a           
TP nebudou dodělávat doma.  
Vše potřebné k nástupu do školy najdete v EDKT - Pokyny k            
nástupu žáků 1. stupně od 25. 5. od Mgr. Klímové, prosím o            
přečtení. Společně s dětmi si je přečteme ještě ve škole a děti je             
podepíší. Hlavně hned v pondělí nezapomeňte na čestné        
prohlášení!!! Bez něj Vás nemůžeme pustit do školy. Na všechny,          
kteří se přihlásili, se velmi těším! :-) 

 
 

Přeji Všem co nejpohodovější 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/1gGAtS4Na7DKsh1ndAiy0N9Y0VlT6k9D1c8Z4snJ2LcY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gGAtS4Na7DKsh1ndAiy0N9Y0VlT6k9D1c8Z4snJ2LcY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MB6BMIoJIToy-51G_bQaKoCwTzTUQyiJAWgNQ9RPVMw/edit?usp=sharing

