
 
 
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 11.1. - 15. 1. 2021 

TŘÍDA 5. 
 
PŘEDMĚT UČIVO HOTOV

O 
Cíl 

JINÁ SDĚLENÍ 
T18 

Třídní skupina 
Videohovor 

Pondělí: 9:20 přes Třídní 
skupinu 

Pátek: 11:15 v rámci hodiny 
NS 

 Milí žáčci, 
 
Ve středu 13. 1. se Vám ve Třídní skupině objeví dotazník ohledně Vašeho pololetního hodnocení, prosím o vyplnění 
do pátku 15. 1. (povinné). 
V rámci hodin OSV se budeme nově (povinně) setkávat i v pondělky od 9:20 (délka podle Vašich potřeb). 
V pátky bude OSV od 11:15 v rámci hodin NS.  Nově přibyla on-line hodina ČJ v pátek.  
 
Přehled On-line hodin: 
 
PO: OSV, M, ČJ 
ÚT: M, AJ (Lau), IVT 
ST: AJ (Lau, PF) , SPP (vybraní žáci - p. uč. Žádníková) 
ČT: M, NS, SPP (vybraní žáci - p. uč. Žádníková) 
PÁ: ČJ, NS 
 
S přáním pěkného týdne P + K + M 
 

 
ČESKÝ JAZYK  

T18 
Ověřování znalostí: ne 

Videohovor:  
po 11.1. 11:15-12:00 holky 
po 11.1. 12:05-12:50 kluci 
pá 15.1. 8:25-9:10 holky 
 pá 15.1. 9:20-10:05  kluci 

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

Procvičuji si pravidla psaní předpon s-, se-, z-, ze-, vz-, vze-.  
Seznámil/la jsem se s pravidly psaní předložek s,z. 
Procvičil/la jsem si pravopis vyjmenovaných slov.  
 
Vypracoval/la jsem úkoly v učebně a v pracovním sešitě.  



 

 
Konzultace: pište kdykoli 

 
MATEMATIKA  

T18 
Ověřování znalostí:ne 

videohovor:  
pondělí 10:25 

úterý 9:20 
čtvrtek 9:20 

Zlomky a desetinná čísla - úvod 
 

● rozeznám zlomky a desetinná čísla mezi ostatními čísly 
● správně zapíšu zlomkem vybarvenou část celku 
● správně vybarvím zlomkem vyjádřenou část 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová)  

T18 
Videohovor: 
úterý 10:25 
středa 8:25 

 
 
 

Úkoly zadány přes google clasroom 
Učebnice Bloggers, lekce 0 
čtení komiksu na str.20 
školní pomůcky, pokyny ve škole 
Na Meetu se potkáme tento týden dvakrát 

 

pojmenuju školní pomůcky (str.18) 
rozumím pokynům ve třídě, vytvořím je 
rozumím komiksu na str.20 a přečtu jej plynule 
Mám hotovo v Classroom 
Byl/a jsem dvakrát na Meetu 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Florián)  

T18 
Ověřování znalostí: ne  

Videohovor:  
středa 8:25  
Konzultace:  

dle potřeby přes e-mail 
 
 

Učebnice Bloggers, Unit 0B How do you spell it? 
● Řadové číslovky 
● Datum  
● Hláskování (spelling) 

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

2. Ve středu (13. 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  
T18 

 
Ověřování znalostí: 
Čtvrtek: 12:05 

v on-line hodině 
Videohovor: 

Pátek: 11:15 
Konzultace: pište 

kdykoliv 
 

Česká republika - úvod- opakování ze 4. ročníku, 
učebnice Vlastivěda (oranžová) 

- začneme v pátek v on-line hodině, 
nachystejte si učebnici Vlastivědy  

 
Lidské tělo opakování - test ve čtvrtek v 
on-line hodině 
Opakujeme tyto soustavy: kosterní, svalová, 
dýchací, oběhová, trávicí, kožní, nervová a 
smyslová 
Úkoly na procvičování jsou v učebně. 
 
 

● Znám názvy sousedních států ČR 
● Správně doplním základní údaje o ČR 
● Seznámím se s jednotlivými kraji ČR 

 
 

● Procvičuji základní znalosti o jednotlivých soustavách 
lidského těla 

● Vyplním a odešlu vyplněný test 
● Správně přiřadím orgány jednotlivých soustav lidského 

těla 
● Dokáži vysvětlit co nám jednotlivé soustavy umožňují 

 

INFORMATIKA 
T18 

Ověřování znalostí: 
Videohovor: 
Konzultace: 

 

  
Textový editor a formátování 

Úterní hodina 11:15-12:00 proběhne online formou 
odkaz pro připojení dostanete před hodinou do 

školního mailu či na stream učebny. 
Prosím ty co ještě nemají na svém PC nainstalovaný 

libre office, aby si jej nainstalovali. 

 
 

VÝCHOVY 
T 18 

VV + PČ - dobrovolný úkol: Vymáčkni se! Budeš 
potřebovat: Pikao, Piknik, Jesenku nebo zubní pastu, 
bílý nebo barevný papír A4, tempery, vodovky, 
pastelky (dle  možností). Inspiruj se malbou Vladimíra 
Skrepla, která se vyznačuje nespoutaným a 
spontánním projevem.  
Postup: Nejprve si podmaluj papír temperami,     
vodovkami nebo pastelkami a vytvoř barevnou     
plochu - základ pro tvoje dílo. Barvu v tubě nahradíš         
právě Pikaem, Piknikem, Jesenkou či zubní pastou.      
Vymačkávej hmotu přímo z tuby na papír. Vytvářej z        
ní linky, tvary, fleky, které ti mohou připomínat tvář,        
zvíře, věc… Maluj uvolněnými gesty, ponoř se do       
samotného procesu a užívej si ho!!!:-) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=vladim%C3%ADr+skrepl&sxsrf=ALeKk03kU6lyE6W5_7evf1lQ3kPvwDW1Ug:1610094557859&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjv0rPR9YvuAhWDwAIHHYeLASkQ_AUoAXoECAQQAw&biw=1536&bih=666
https://www.google.com/search?q=vladim%C3%ADr+skrepl&sxsrf=ALeKk03kU6lyE6W5_7evf1lQ3kPvwDW1Ug:1610094557859&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjv0rPR9YvuAhWDwAIHHYeLASkQ_AUoAXoECAQQAw&biw=1536&bih=666


 

Pošli foto na hortova@zs-deblin.cz 
Těším se na Vaše vymáčknutí!:-)  
 
 

Předmět SPP 
(p. uč. J. Žádníková) 

 
Videohovory předmět SPP (vybraní žáci) 
 
1. skupina - STŘEDA 9:20 - 10:05 
2. skupina - STŘEDA 11:15 - 12:00 
3. skupina - ČTVRTEK 10:25-11:10  
 
 
 
 

 

mailto:hortova@zs-deblin.cz

