
 

TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 11. 5. - 15. 5. 2020 
 

 TŘÍDA 5.A  
 

PŘEDMĚT 
Cíl  

UČIVO 
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam napíšu 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T36 

Zopakuji si, co vím o 
slovesech. 

Procvičím si pravopis.  
Zkusím pracovat s 

příběhem, který zhlédnu 
na videu. 

 

1.SLOVESA 
- zopakuji si, jaké mluvnické kategorie se určují u sloves -- osoba, číslo, čas 
(učebnice str. 82 - modrá tabulka dole)  
- vypracuji cvičení v pracovním sešitě 9/3,5. 
- vypracuji domácí úkol na umimeto: Slovesa 
2.PRAVOPIS 
- vypracuji cvičení v pracovním sešitě str. 8/2.  
3.LITERATURA 
- vypracuji test https://forms.gle/8Br8tDVNRUZK5VbJ8 
4.ČETBA 
- denně čtu vlastní knihu 
 

1.Zopakoval/la jsem si slovesa a jejich mluvnické kategorie. 
2.Vypracoval/la jsem úkoly v pracovním sešitě a na umimeto 
na téma slovesa.  
3.Vypracoval/la jsem cvičení v pracovním sešitě na pravopis.  
2.Vypracoval/la jsem test. 
3.Mám přečtenou část knihy podle vlastního výběru.  
 

MATEMATIKA 
T36 

 
Vytvořím osově 

souměrný obrazec 
 

● Spočítej úlohy Žáci sobě v PS na str. 43/ cv. 1,2,3 
○ řešení si zkontroluj ve sdílené složce Řešení PS  

 
● Ve sdíleném dokumentu, kam jste psali osově souměrná slova, 

budou žlutě vyznačena špatně zapsaná slova. Prohlédni si, jestli 
jsi odhalil všechny chyby.  Osově souměrná slova 
  

● Zhlédni video: Osová souměrnost, čtverečkovaná síť  
 

● V PS str. 31/ cv. 5 narýsuj druhé poloviny obrazců tak, aby byly 

● Vyřešil jsem úlohy Žáci sobě 
○ zkontroloval správnost svého řešení 

 
 

● Podíval jsem se na chybně zapsaná slova 
 

 
 

● Zhlédl jsem video 
 

https://forms.gle/8Br8tDVNRUZK5VbJ8
https://photos.app.goo.gl/dDj6Z3VALAv4xfgSA
https://docs.google.com/document/d/1rlF3Sh9SUjIRBvWWiFNDTaQMYkM6Bc-Kc9Nndwppca4/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=oXvQSW7mx8g&list=PLlQgBpv1udkJGk4B56zZa9tFEV2Xsjfoa&index=180


 

osově souměrné. 
  

● Nakresli do čtvercové sítě osově souměrný barevný ornament. 
Vymysli si svůj vlastní, použij pastelky nebo cokoliv jiného. Buď 
přesný. Rada: urči si osu souměrnosti, nakresli jednu polovinu a 
podle osy dokresli druhou, osově souměrnou část. 

○ vyfocený obrázek mi pošli na mail do pátku do 14:00 
○ mříž si můžeš vytisknout nebo narýsovat, tisk např. zde: 

kopirovatelne listy H-MAT.indd  
 

● Jak vypadá Tvůj LEVÝ  a PRAVÝ obličej? Který Ti bude více 
podobný a nebo budou stejné? 

○ návod na tento dobrovolný úkol zde: Levý a pravý 
obličej  

○ fotky obličeje mi můžeš poslat na mail 

● Dorýsoval jsem osově souměrné obrazce 
 

 
● Nakreslil jsem osově souměrný ornament 

○ Poslal jej vyfocený mailem paní učitelce 
 
 
 
 
 
 

Dobrovolné: 
● Vytvořil jsem si svůj levý a pravý portrét 

 
● Poslal jsem fotky paní učitelce 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T36 
Přítomný čas  a hodiny 

 

  
1. Zopakuj si hodiny na 

https://www.learningchocolate.com/search?search_api_views_fullte
xt=time 

2. Vyřeš nový úkol na umímeto. 
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 
5. Připoj se na Skype a trénuj s paní učitelkou otázky. 

 
 

1. Zopakoval/a jsem si hodiny. 
2. Mám vyřešený úkol na umímeto. 

3. Zhlédl/a jsem video. 
4. Mám hotové cvičení na PC. 

5. Připojil/a jsem  se na Skype ve středu v 9 (5.A) a 
9.45 (5.B) 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Florián) 

T36 

Opakuji si slovní 
zásobu a fráze na téma 

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. Zhlédl(a) jsem video Family. 

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

https://www.h-mat.cz/sites/default/files/pomucky/kopirovatelne_listy_H-MAT_2018_mriz.pdf
https://docs.google.com/document/d/1CW2nPawA8qvqe5KsrxpezeuGqk1xtpVKdTGVnWkh820/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CW2nPawA8qvqe5KsrxpezeuGqk1xtpVKdTGVnWkh820/edit?usp=sharing
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


 

rodinní příslušníci 
(Family members) a 

sestavím si rodokmen 
mé rodiny (Family 

tree) 
 
 

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 

 

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  
 
 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T36 

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

2. Otevři si dokument s otázkami: 
https://docs.google.com/document/d/11VxjJPjY2sNu0_FsOIHBKx4bvn7Gltz_

mDqysxFqVoY/ 
a zahraj si hru na pohotové odpovědi 

1. Podíval/a jsem se na video zadání úkolu. 
2. Otevřel/a jsem dokument s otázkami a pomocí kostky jsem 

si zahrál/a hru na pohotové odpovědi a jestli jsem se nebál/a, 
tak jsem se u toho natočil/a. 

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


 

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

4. Pošli mi svou nahrávku, nebo mi napiš, jak Ti to šlo do 15. 5.. 

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

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 

NÁŠ SVĚT 
T36 

Dodělám, co jsem 
nestihl/la.  

1. Dodělám zápisy v sešitě podle týdenních plánů.  
2.Zjistím, jestli mám doma učebnici přírodovědy. Pokud ne, dám vědět paní 
učitelce.  

1.Dodělal/la jsem si zápisy v sešitě podle týdenních plánů.  
2.Dal/la jsem vědět paní učitelce, že doma nemám učebnici 
přírodovědy.  

INFORMACE PRO 
žáky 
T36 

Moji milí žáčci,  
kdo tak ještě neučinil, napište mi mail, jak a kdy na úkolech z týdenních plánů pracujete, co vám jde bez problému a co vám naopak dělá 
potíže, co vám na škole na dálku vyhovuje a co nevyhovuje. Děkuji. 
Mějte se moc hezky.  
S pozdravem Navrátilová 

 
 


