
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 4. - 8. 1. 2021 
TŘÍDA 5. 

 
PŘEDMĚT UČIVO HOTOV

O 
Cíl 

JINÁ SDĚLENÍ 
T17 

Třídní skupina 
Videohovor 

Pátek 8.1. 11:15-12:00 

 Milí žáčci, 
 
moc vás zdravíme v novém roce :-)  
 
Opět nás čeká distanční výuka. Hlídejte si, prosím, časy on-line hodin a termíny odevzdání úkolů. Najdete zde v TP. 
V případě nejasností pište příslušnému učiteli/učitelce. 
 
Pátky (11:15-12:00) jsou opět vyhrazeny pro hodiny OSV v učebně Třídní skupina. Probereme, co bude potřeba a v 
případě zbylého času navážeme učivem do NS. 
 
Přejeme šťastný vstup do nového roku P + K + M 
 

 
ČESKÝ JAZYK  

T17 
Ověřování znalostí: 

ne 
Videohovor: pondělí 

4.1. 11:15-12:00  
Konzultace: pište kdykoli 

 

Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze-  
 
Úkoly jsou v učebně.  

Procvičuji si pravidla psaní předpon s-, se-, z-, ze-, vz-, vze-.  
 
Vypracoval/la jsem úkoly v učebně.  

MATEMATIKA  
T17 

Ověřování znalostí:ne 
videohovor:  

pondělí 10:25 
úterý 9:20 

Opakování - celý týden budeme věnovat přípravě na 
pololetní práci.  
 
Online hodiny budou probíhat tak, že v prvních cca 
20 minutách probereme společně učivo a ve zbylém 
čase bude prostor na počítání a konzultaci 

● správně sestrojím trojúhelník, kružnici, čtverec a 
obdélník podle zadání 

● seznámil/a jsem se s matematickou symbolikou 
● popíšu, co je obvod 
● správně vypočítám obvod 
● správně sčítám , odčítám, násobím a dělím čísla 



 

čtvrtek 9:20 
 
 

problémových úloh. Hodiny jsou povinné. 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová)  

T17 
Videohovor: 
úterý 10:25 
středa 8:25 

 
 
 

Úkoly zadány přes google clasroom 
Učebnice Bloggers, lekce 0 
opakování měsíců a řadových číslovek, spelling 
školní pomůcky, pokyny ve škole 
učebnice str.18-21 
Na Meetu se potkáme tento týden dvakrát 

 

pojmenuju měsíce, sdělím datum 
hláskuju slova 
pojmenuju školní pomůcky (str.18) 
rozumím pokynům ve třídě, vytvořím je 
Mám hotovo v Classroom 
Byl/a jsem dvakrát na Meetu 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Florián)  

T17 
Ověřování znalostí: ne  

Videohovor:  
středa 8:25  
Konzultace:  

dle potřeby přes e-mail 
 
 

Učebnice Bloggers, Unit 0B How do you spell it? 
● Řadové číslovky, 
● Roční období a měsíce,  
● Hláskování (spelling) 

1. V Classroomu najdeš úkoly a pokyny co 
prostudovat a co zpracovat v učebnici a pracovním 
sešitě. 

2. Ve středu (6. 1.) - 8:25 až 9:10 bude povinná 
online hodina na google meet. 

1. Prostuduji a udělám zadaná cvičení v učebnici a 
pracovním sešitě.  

2. V google classroom splním zadaný úkol  
3. Ve středu se zúčastním online hodiny na Google meet,  

 

NÁŠ SVĚT  
T17 

 
Ověřování znalostí: 

ne 
Videohovor: Čtvrtek 

7.1.  12:05-12:50 
Konzultace: pište 

kdykoliv 
 

Lidské tělo - kožní a nervová soustava 
 
 
Úkoly jsou v učebně. 
 
 

● Umím popsat základní informace o kožní a nervové 
soustavě 

● Vypracoval/a jsem úkoly v učebně 
● Zúčastnil/a jsem se on-line hodiny 



 

INFORMATIKA 
T17 

Ověřování znalostí: 
Videohovor: 
Konzultace: 

 

  
Textový editor 

Úterní hodina proběhne online formou odkaz pro 
připojení dostanete před hodinou do školního mailu. 

 

VÝCHOVY 
T 17 

VV + PČ - dobrovolný úkol: Nakreslete svůj labyrint. 
nebo bludiště. Je v tom rozdíl, ale oplatkám se také 
často říká sušenky :-) 
Inspirace: Saul Steinberg (1914-1999): 
Rumunsko-americký kreslíř a ilustrátor, veřejnosti 
známý především svými příspěvky do The New 
Yorker. Jeho lineární kresby často vizualizují 
abstraktní pojmy v lidské komunikaci. 
Pošli foto na pospisilova@zs-deblin.cz 
Těším se na Vaše nápady! :) 
 

 

Předmět SPP 
(p. uč. J. Žádníková) 

Předmět SPP týká se jen  vybraných žáků - 
videohovor po dobu distanční výuky vždy ve 
středu 
2. vyučovací hodinu 9:20-10:05 - 1.skupina se 
přihlašuje přes odkaz SPP 5.třída 1.sk  
4. vyučovací hodinu 11:15-12:00 - 2.skupina se 
přihlašuje přes odkaz SPP 5.třída 2.sk  
 
 

 

mailto:pospisilova@zs-deblin.cz
http://1.sk/
http://2.sk/

