
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 2.11. - 6.11. 2020 
TŘÍDA 5. 

 
PŘEDMĚT UČIVO HOTO

VO 
Cíl 

JINÁ SDĚLENÍ 
T9 

 
Třídní skupina: 

Videohovor:  
pondělí: 2.11., 6.11. 

V edookitu máte zprávu s informacemi o nových gmailech.  
 
V pondělí 2.11. v 11:50 bude probíhat videohovor s třídní učitelkou, abychom zjistili jak nám fungují nové emaily a vyřešily 
případné problémy, aby od úterý 3.11. mohla začít bezproblémová on-line výuka.  
 
Musíte být přihlášeni na nových mailech.  
 
Odkaz v kurzu Třídní skupina na barevné ploše. 
 
V pátek proběhne druhé setkání v 11:15 - 12:00 taktéž Třídní skupina přes stejný odkaz. 
 
Přejeme pěkný víkend P. Pospíšilová, M. Lehocká, K. Kaziková 
 

 
ČESKÝ JAZYK  

T8 
Ověřování znalostí:ne 

Videohovor: ne  
Konzultace: pište 

kdykoli 
 

Slova odvozená - opakování 
Souhláskové skupiny na rozhraní předpony a kořene 
Popis obrázku 
 
Konkrétní úkoly jsou na google učebně.  
 

Vypracoval/la jsem úkoly v pracovní sešitě a v učebně 
google classroom.  
 
 
 
Utvořím pomocí předpony či přípony slovo odvozené. 
Dovedu správně napsat předponu v odvozených slovech. 
Napíšu popis obrázku.  

 
MATEMATIKA  

T9 
Ověřování znalostí:ne 

Videohovor: 3.11. 

Zaokrouhlování čísel, provádění zkoušky u početních 
příkladů 
 
Online hodina proběhne v úterý 3. 11. v 9:20 - 10:05 

● vypracoval/a jsem všechny úkoly z učebny 
● zúčastnil/a jsem se online hodiny 

 
● bez chyby zaokrouhluji čísla  
● bez chyby provádím zkoušky u početních příkladů 



Konzultace: 6.11. 
 

 
Konzultace - pokud na mne budete mít nějaké otázky 
- pátek 6. 11. v 9:20 - 10:05 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová)  

T9 
Ověřování znalostí: 
Videohovor: středa 

8:25 
Konzultace: úterý 

10:25 
 

1. Vypracuj úkoly na 
google classroom 

2. Připoj se na 
videokonferenci 

3. Vypracuj úkol na 
umimeto 

1. Mám hotovo na classroom. 
2. Připojil jsem se na videokonferenci. 
3. Mám hotový úkol na umimeto. 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Florián)  

T9 
Ověřování znalostí: 

ne 
Videohovor: středa 

8:25 
Konzultace:  

dle potřeby přes e-mail 

Happy street 2 Unit 7 People at work  
1. V učebnici na straně 49 si udělej obě cvičení dle 

pokynů. Zvesela si pusť a zazpívej písničku “Johny is a 
postman” na straně 50. Najdeš ji na internetu v Happy 
street 2 v záložce Songs and chants. Níže je odkaz: 
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/songsand
chants_02/songsandchants_02_07/singalong_unit07son
g?cc=cz&selLanguage=cs 

2. Ve workbooku si v lekci Unit 7 udělej kromě poslechů 
všechna cvičení na stranách 59 až 65. Poslechová 
cvičení uděláme v online hodině. Ve workbooku se 
nauč slovíčka Unit 7 na straně 92.  

3. Kdykoli v týdnu se přihlaš do učebny (Classroom) 
Angličtina 5. Florián v google classroom a splň úkol k 
videu “What do you do every day?” 
Kod kurzu: miknsfd  

          Zvací odkaz: 
https://classroom.google.com/c/MjAwMDE5OTcwNDk5?cjc=
miknsfd 

4. Ve středu (4. 11.) - 8:25 až 9:10 bude povinná 
videokonference na google meet, na který se připojíte 
přes Classroom (pozvánka je v učebně nahoře na 
barevné ploše) nebo link: 

1. Vypracuji cvičení v učebnici, poslechnu si, porozumím a 
zazpívám si písničku 

2. Ve workbooku udělám zadaná cvičení Unit 7 a naučím 
se slovíčka Unit 7 

3. V google classroom vypracuji a odešlu úkol 
4. Ve středu se zúčastním videokonference na Google meet 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_07/singalong_unit07song?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_07/singalong_unit07song?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/songsandchants_02/songsandchants_02_07/singalong_unit07song?cc=cz&selLanguage=cs
https://classroom.google.com/c/MjAwMDE5OTcwNDk5?cjc=miknsfd
https://classroom.google.com/c/MjAwMDE5OTcwNDk5?cjc=miknsfd


https://meet.google.com/lookup/e6jmz3iciy 
 

 
NÁŠ SVĚT  

T9 
 

Ověřování znalostí: 
ne 

Videohovor: 
čtvrtek (12:05-12:50) 

Konzultace: 
pište kdykoliv 

 
 

Rostliny a živočichové  v souvislosti  s 
podnebnými pásy. 

- vypracuj úkoly v GC učebně Náš 
svět 5. třída. 

- ve čtvrtek se připoj na videohovor  
- (nachystej si vyplněné úkoly- 

tabulka i obrázky, papír a pastelky) 
- ověř si své znalosti v on-line 

cvičeních 
 
 
 

1. Přečetl/a jsem si zadaný text v učebnici o podnebných pásech 
2.  Zapsal/a jsem si do tabulky zjištěné informace  
3. K obrázkům rostlin a zvířat jsem přiřadil/a správná rodová jména 

a označil/a jsem je barvou podnebného pásu, v němž se vyskytují. 
4. Procvičil/a jsem své znalosti v on-line cvičeních. 
5. Připojil/a jsem se na videohovor. 

 

INFORMATIKA 
T9 

Ověřování znalostí: 
Videohovor: 
Konzultace: 

 

  
Zápis z minula o historii PC si přečtu a pokusím se z 

něho zapamatovat co nejvíce další týden v úterý 13.11. 
z něho budeme psát test. 

 

Výchovy 
T 9 

HV - vyzkoušejte hudební kvíz (doporučuji ke kvízu přizvat rodiče a sourozence :) 
https://www.youtube.com/watch?v=v77NDeslFvc&t=602s - na mail kolegarova@zs-deblin.cz mi napiště kolik písní jste uhodli 
VV - zkus splnit tento zajímavý výtvarný úkol, pak pošli foto na mail: pospisilova@zs-deblin.cz. Těším se! :) 
odkaz: https://www.gvuo.cz/data/files/a66172d6380a49aee653684a1f44fdb3_03-Promen-se.jpg 

PČ - pokud budeš mít volnou chvíli, podívej se na krátké video, jak se vyrábí tužky :) 

 odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=rghtvCrDC9s 

 
 

https://meet.google.com/lookup/e6jmz3iciy
https://www.youtube.com/watch?v=v77NDeslFvc&t=602s
mailto:kolegarova@zs-deblin.cz
mailto:pospisilova@zs-deblin.cz
https://www.gvuo.cz/data/files/a66172d6380a49aee653684a1f44fdb3_03-Promen-se.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=rghtvCrDC9s

