
 

TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 19.10. - 23.10. 2020 
TŘÍDA 5. 

 

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO 
Cíl 

 
ČESKÝ JAZYK 

T7 

Změny při odvozování slov 
Popis 
 
Konkrétní zadání úkolů je na google učebně.  
Odkaz na google učebnu český jazyk: 
https://classroom.google.com/c/MTUwOTMyMjU2MzU3?
cjc=w3fcc4s 
Kód na učebnu:  
w3fcc4s 
w3 
V pondělí od 11:15-12:00  proběhne online setkání na 
MEET. Pozvánka přijde na gmail.  
Na setkání si nachystejte všechny pomůcky do českého 
jazyka. 
Účast na videokonferenci je povinná.  Absence musí být 
omluvená jako při běžné výuce přes edookit.  
Kdo se nezúčastní, dostane náhradní úkol.  

Mám vypracované úkoly na google učebně. 
 
Dovedu napsat popis. 
Rozumím změnám hlásek při odvozování slov. 
 

 

MATEMATIKA 
T7 

Přednosti početních operací, počítání se 
závorkami 
kód kurzu je: dej4zrv 
naše povinná online hodina proběhne v úterý 
20. 10. v 9:20, nachystejte si školní sešit, 
pracovní sešit a psací potřeby. Napoprvé si to 
vyzkoušíme všichni dohromady, pokud to nebude 
funkční, příště bychom se rozdělili na dvě 
skupiny. 

● zúčastnil/a jsem se v úterý online výuky 
● splnil/a jsem úkoly z učebny 
● správně určím, ve kterých početních příkladech můžu libovolně 

měnit pořadí čísel 
● bezchybně počítám se závorkami 

https://classroom.google.com/c/MTUwOTMyMjU2MzU3?cjc=w3fcc4s
https://classroom.google.com/c/MTUwOTMyMjU2MzU3?cjc=w3fcc4s


dobrovolná konzultace online proběhne v pátek 
23. 11. v 9:20 
odkaz budete mít v mailu, pro jistotu 
přikládám: 
úterý: https://meet.google.com/vza-ehke-fpp 
pátek: https://meet.google.com/bnj-gkjd-xck 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T7 

Sledujte google 
classroom, kde 
najdete všechny 
pokyny a úkoly. 
Google Meet: 
středa 8.25, 
konzultace úterý 
10.25 
Na umimeto.org 
najdete úkol- Jobs 

 
 

Mám hotové úkoly 
na google 
classroom. 
Mám hotovo na 
umimeto. 
Zúčastnil/a jsem se 
videokonference 
přes Google Meet. 
Popíšu svůj den. 
Pojmenuju 
zaměstnání. 
 

ANGLICKÝ 
JAZYK 
(Florián) 

T7 

Happy street 2 Unit 7 People at work 
Ve workbooku si dodělej všechna cvičení z lekce Unit 6 
(str. 49 až 58). Poslechová cvičení a cvičení na straně 55 
vynech. 
Ve workbooku si projdi nová slovíčka Unit 7 na straně 92 a 
snaž se je naučit. V online hodině si je procvičíme. 
V učebnici na straně 48 si přečti a přelož úvodní příběh “We
are late”, Následně si ho poslechni na internetu v Happy 
street 2 v záložce Stories. Níže je odkaz:  
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/stories_02/sto
ry_07?cc=cz&selLanguage=cs 
Kdykoli v týdnu se přihlaš se do učebny Angličtina 5.         
Florián v google classroom a podívej se na video, které          
bude aktivní od pondělí.  
Kod kurzu: p77ho2l 

Dodělám všechna cvičení Unit 6 ve workbooku. 
Seznámím se s novými slovíčky Unit 7 
Poslechnu si a porozumím úvodnímu příběhu Unit 7 
V google classroom se podívám na video 
Ve středu se zúčastním videokonference na Google meet 
 

https://meet.google.com/vza-ehke-fpp
https://meet.google.com/bnj-gkjd-xck


Zvací odkaz: 
https://classroom.google.com/c/OTIzOTUyMDgyODha?cjc
=p77ho2l 
Ve středu (21. 10.) - 8:25 až 9:10 bude povinná         
videokonference na google meet, viz link: 
https://meet.google.com/rrx-gkix-dws 
 

 
NÁŠ SVĚT 

T7 
 Vesmír a Země - budeme pokračovat v tématu 
 
Veškerá zadání najdete v učebně v Classroom. 
Videohovor  předmětu NS proběhne na 
google  Meet ve čtvrtek 22. 10. v 12:05-12:50 
- přijde vám pozvánka. 
Dále nepovinná konzultace v pátek od 
11:15-12:50 (k předmětu NS i třídnické 
záležitosti) 
 

 -Zúčastnil/a jsem se čtvrtečního videohovoru 
- Splnil/a jsem úkoly z učebny 
- Popíšu dva základní pohyby Země a jaké přírodní jevy způsobují. 
- Odpovím, jak nás tyto jevy v životě ovlivňují. 
 
 
 

INFORMATIKA 
T6 

Historie PC - procvičování psaní na klávesnici a 
posílání zápisu na mail 

Procvičujeme si psaní na klávesnici (umím psát všechna písmena a 
běžné znaky). 



Výchovy 
T 7 

 Doplňkové úkoly: 
 
HV - dobrovolný odpočinkový úkol - podívejte se na video, na kterém uvidíte jak vznikají housle: 
https://www.youtube.com/watch?v=IrYuk-o49D4 (pokud by vám nefungoval odkaz, napište na YouTube: Výroba houslí (video trvá 
3:14 min a vložila ho Dominika Merhoutová) 
 
VV - dobrovolný úkol - podívejte se na galerii viz odkaz https://artsandculture.google.com/explore. Prozkoumej, co Tě zaujme a 
napiš, co se Ti líbilo a proč. 
(můžete vepsat do kurzu Třídnícká hodina) 
 
Pracovní činnosti - milí žáci, budu ráda, když si najdete čas na jakoukoliv práci doma či na zahradě :)  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IrYuk-o49D4
https://artsandculture.google.com/explore


JINÁ SDĚLENÍ 
T7 

Milí žáci, 
 
od pondělí  vám začnou videohovory v jednotlivých kurzech. Časy a podmínky jsou napsány zde v týdenních 
plánech u předmětů (také by se vám měla zobrazovat i ikona kamery v rozvrhu v edookit). 
Účast na videohovorech je povinná.  Absence musí být omluvená stejně jako při běžné výuce přes edookit. 
 
Pokud se nebudete moct videohovorů zúčastnit či budete potřebovat s něčím poradit, kontaktujte včas 
vyučujícího. Na všem se dá domluvit :) 
 
Společně se uvidíme už v pondělí při hodině ČJ. Připojím se k vám a popovídáme si, jak vám jde práce doma a s 
čím potřebujete pomoct. 
 
Pokud byste cokoliv potřebovali, pište mi na chat učebny nebo přímo na gmail pospisilova.zsdeblin@gmail.com 
  
 
Krásný víkend a veselou mysl přejí Pavla Pospíšilová, Martina Lehocká a Katka Kaziková. 
 
 
 
26. 10. - 30. 10. - Podzimní prázdniny  
 
 
 
 
 

 
 

 

mailto:pospisilova.zsdeblin@gmail.com

