
 
 
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 18.1. - 22. 1. 2021 

TŘÍDA 5. 
 
PŘEDMĚT UČIVO HOTOV

O 
Cíl 

JINÁ SDĚLENÍ 
T19 

Třídní skupina 
Videohovor 

Pondělí: 9:20 přes Třídní 
skupinu 

 

Milí žáčci, 
 
stále pokračujeme v distanční výuce…..chválím, že si on-line hodiny hlídáte a jste v nich aktivní! Tento týden pouze v pondělí 
odpadá hodina matiky, ostatní hodiny zůstávají! 
Přehled On-line hodin: 
 
PO: OSV, 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  
 
Přejeme pěkný sněhový víkend P + K + M. 
 

 
ČESKÝ JAZYK  

T19 
Ověřování znalostí: ne 

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

Konzultace: pište kdykoli 
 

Předložky s, z 
Podstatná jména - pád, číslo, rod 
Procvičování vyjmenovaných slov 
 
Úkoly jsou v učebně.  

Procvičuji si pravidla psaní předložek s,z. 
Zopakoval/la jsem si určování pádu, čísla, rodu podstatných 
jmen.  
 
Vypracoval/la jsem úkoly v učebně a v pracovním sešitě.  



 

MATEMATIKA  
T19 

Ověřování znalostí:ne 
videohovor:  
úterý 9:20 

čtvrtek 9:20 

Zlomky a desetinná čísla, Rovnice - úvod 
vybrané úlohy z PS 
Tento týden neproběhne pondělní online hodina! 

● rozeznám zlomky a desetinná čísla mezi ostatními čísly 
● správně zapíšu zlomkem vybarvenou část celku 
● správně vybarvím zlomkem vyjádřenou část 
● správně řeším hady a přepíšu jejich zadání do rovnice 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová)  

T19 
Videohovor: 
úterý 10:25 
středa 8:25 

 
 
 

Úkoly zadány přes google clasroom 
Učebnice Bloggers, lekce 0- dokončení a opakování 
str.22-23 
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)  

T19 
Ověřování znalostí: 

hláskování zpaměti celého 
jména a příjmení  

Videohovor:  
středa 8:25  
Konzultace:  

dle potřeby přes e-mail 
 
 

Učebnice Bloggers, Unit 0C This is Lucy. 
● How are you? / I am fine. 
● Datum  
● Hláskování (spelling) celého jména zpaměti 

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

2. Ve středu (20. 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  
T19 

 
Ověřování znalostí: 

ne 
Videohovor: 

Čtvrtek: 12:05 
Pátek: 11:15 

Konzultace: pište 
kdykoliv 

 

Česká republika - učebnice Vlastivědy 
 

- Základní údaje o ČR (rozloha, poloha, hranice) 
- Kraje ČR 
- Povrch a vodstvo ČR 

 
- on-line hodiny ve čtvrtek a pátek  
- úkoly jsou v učebně 

 
 

● Doplním do textu základní údaje o ČR 
● Podle slepé mapky doplním názvy krajů ČR do křížovky 
● Pojmenuji a vyhledám na mapě hlavní pohoří a vrcholy 

ČR 
 

● Mám hotové úkoly v učebně 
● Zúčastnil/a jsem se 2 on-line hodin 

 
 

 
INFORMATIKA 

T19 
Ověřování znalostí: 

Videohovor: 
Konzultace: 

 

  
Textový editor a formátování 

Úterní hodina 11:15-12:00 proběhne online formou 
odkaz pro připojení je v učebně 

 

 
 

VÝCHOVY 
T 19 

VV + PČ 19 - dobrovolný úkol: Vyraž ven a vytvoř 
jakoukoliv sněhovou/ ledovou sochu nebo objekt. Vypadá 
to, že materiálu je zatím dost :) 
Inspirace: Andy Goldsworthy - významný britský sochař, 
žijící ve Skotsku, představitel tzv. Land artu. Při tvorbě 
používá v přírodě nalezené materiály a z nich se rodí 
objekty úzce spojené s místem vzniku tzv. site-specific.  
V odkazu najdeš fotogalerii jeho ledových a sněhových 
soch. 
https://aesthesiamag.wordpress.com/.../andy-goldsworthys
… 
Pošli foto na: pospisilova@zs-deblin.cz 
Těším se na Vaše veledíla! :) 
HV - zopakujte a zazpívejte si písničku Když tygr 
jede do Paříže: 
https://www.youtube.com/watch?v=k3VhnVmGxbU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://aesthesiamag.wordpress.com/2017/12/31/andy-goldsworthys-ice-and-snow-ephemeral-sculptures/?fbclid=IwAR3j8_usGAjBIs6dErk1f454IT_l7JB2OGlqi_rc-CQTpF7qWzoMCBl6vLM
https://aesthesiamag.wordpress.com/2017/12/31/andy-goldsworthys-ice-and-snow-ephemeral-sculptures/?fbclid=IwAR3j8_usGAjBIs6dErk1f454IT_l7JB2OGlqi_rc-CQTpF7qWzoMCBl6vLM
mailto:pospisilova@zs-deblin.cz
https://www.youtube.com/watch?v=k3VhnVmGxbU


 

 
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  
 
 
 
 

 


