
 

TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 25. 5. - 29. 5. 2020 
- platí pro děti, které nechodí do školy 

 
 

 TŘÍDA 5.A  
 

PŘEDMĚT 
Cíl  

UČIVO 
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam napíšu 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T38 

Přečtu si nebo poslechnu 
příběh.  

1.Přečtu si příběh:  
http://ppp-olomouc.cz/wp-content/uploads/2013/11/O-zl%C3%A9m-
draku-Koro%C5%88%C3%A1kovi-.pdf  
Mohu si ho poslechnout  
https://www.youtube.com/watch?v=hNl3ahbqzkI&t=4s 
a splním úkol pod textem. (vyfoť a pošli) 
2.ČETBA 
- denně čtu vlastní knihu 
 

1.Přečetl/la nebo poslechl/la jsem si příběh. 
2.Splnil/la jsem úkol pod textem, vyfotil/la jsem ho a 
odeslala/la 
3.Mám přečtenou část knihy podle vlastního výběru.  
 
 

MATEMATIKA 
T38 

 
Rýsuju dle zadání 

● Vymysli, na co vše by se Ti mohla v životě hodit osová 
souměrnost a svou odpověď zapiš do sdílené tabulky :) Osová 
souměrnost - Kde se bude hodit?  
 

● Najdi osově souměrné vlajky států světa:  
Vlajky  
 

● Narýsuj úkol v PS str. 32/ cv. 6 
○ Nezapomeň na náčrtek 
○ Rýsuj pěkně pomalu a vklidu (čas na to máš :) ) 

● Zapsal jsem svou odpověď do sdílené tabulky 
 
 
 

● Našel jsem osově souměrné vlajky 
 
 

● Narýsoval jsem geometrický útvar dle zadání a 
zodpověděl jsem otázky 

 

http://ppp-olomouc.cz/wp-content/uploads/2013/11/O-zl%C3%A9m-draku-Koro%C5%88%C3%A1kovi-.pdf
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://docs.google.com/document/d/1R7_gUriQCoFCIGPsDiWSSPSpxsG4m6LP7dY4YXfbCc0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1R7_gUriQCoFCIGPsDiWSSPSpxsG4m6LP7dY4YXfbCc0/edit?usp=sharing
http://it.pedf.cuni.cz/~proch/program/cvicvl.htm


 

○ Odpověz i na otázky a) b) 
● Svoje řešení si zkontroluj podle mého: Řešení PS  

 
● Potrénuj počítání v ABAKU  

○ https://www.duelovky.cz/abaku 
○ domluv se s kamarádem 
○ riskni náhodného soupeře 
○ hraj proti počítačí (http://liga.abaku.cz/Play.aspx)  

 
  
 

● Děkuji všem, kteří mi už svůj pravý a levý obličej poslali. 
Věřím, že pro někoho tento úkol není technicky lehký, a o to 
více si vážím toho, když se do něj pustíte. 
 

● 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 

● Zkontroloval jsem si řešení 
 

 
● Potrénoval jsem počítání v Abaku 

 
 

 
 

 
 
 

● Zjistil jsem, jak vypadá můj PRAVÝ A LEVÝ obličej 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T38 
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. 
2. Doplním si věci, které mi v poslední době unikly. 
3. Vyberu si známou osobnost a napíšu o ní 5 vět (zjisti na webu, ale 

neopisuj věci, kterým nerozumíš). Pošlu mailem. 

 
 

1. Přečetl/a jsem rozhovor v učebnici. 
2. Doplnil/a jsem si předchozí úkoly, i na umimeto. 
3. Napsal/a jsem a odeslala 5 vět o známé osobnosti 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Florián) 

T38 
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. Zhlédl(a) jsem video Do You Like Broccoli Ice Cream? a 
zpíval(a) jako o život. 
 

https://photos.app.goo.gl/dDj6Z3VALAv4xfgSA
https://www.duelovky.cz/abaku
http://liga.abaku.cz/Play.aspx
https://docs.google.com/document/d/1CW2nPawA8qvqe5KsrxpezeuGqk1xtpVKdTGVnWkh820/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CW2nPawA8qvqe5KsrxpezeuGqk1xtpVKdTGVnWkh820/edit?usp=sharing


 

Opakuji si slovní 
zásobu na téma jídlo, 
potraviny a použití 

slovesa „to like“ 
 
 

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. 

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.  

 

 
 
 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T38 

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

2. Otevři si dokument: 
https://drive.google.com/file/d/1oRJnSHrHoUAHuEukXpj31_pg-jYLWfq9/vie

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

3. Vypracuj úkol z videa, nahraj audio/video, nebo úkol zpracuj bez nahrávání. 
4. Pošli mi svou nahrávku na mail, nebo mi napiš, jak Ti to šlo. Email pošli do 

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. 

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
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


 

29. 5.. 

 
INFORMATIKA 

T38 

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

NÁŠ SVĚT 
T38 

Zopakuji si kraje ČR a 
státy v Evropě 

1.Vypracuji zadanou domácí úlohu na umimefakta: Opakování - vlastivěda 1.Vypracoval/la jsem úkoly na umimefakta. 

INFORMACE PRO žáky 
T38 

Moji milí žáčci,  
děkuji za zprávy o tom, jak doma pracujete. Jsem ráda, že práci zvládáte bez problému.  
Mějte se moc hezky.  
S pozdravem Navrátilová 

 
 


