
 
 
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 25.1. - 29. 1. 2021 

TŘÍDA 5. 
 
PŘEDMĚT UČIVO HOTOV

O 
Cíl 

JINÁ SDĚLENÍ 
T 20 

Třídní skupina 
Videohovor 

Pondělí: 9:20 přes Třídní 
skupinu 

 

Hodnocení, které  máte na vysvědčení za 1. pololetí, se Vám objeví od 28. 1. v edookitu. Kdo má zájem o vyzvednutí si 
papírového vysvědčení, musí si přijít v době úředních hodin na sekretariát školy (více info na stránkách školy). Jinak 
bude Všem žákům rozdáno do 3 dnů od opětovného nástupu do školy. 
 
29.1.  - pololetní prázdniny 
 
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: pololetní prázdniny 
 
 
 

 
ČESKÝ JAZYK  

T20 
Ověřování znalostí: ne 

Videohovor:  
po 11:15-12:00 holky 
po 12:05-12:50 kluci 
 

Konzultace: pište kdykoli 

Předložky s, z - procvičování 
Slovní druhy 
Podstatná jména - pád. 
 
 
Úkoly jsou v učebně.  

Procvičuji si psaní předložek s,z. 
Zopakoval/la jsem si slovní druhy. 
Určím slovní druhy slov ve větě. 
Zopakoval/la jsem si určování pádu podstatných jmen.  
 
Vypracoval/la jsem úkoly v učebně a v pracovním sešitě.  



 

 
MATEMATIKA  

T20 
Ověřování znalostí:ne 

videohovor:  
pondělí 10:25 

úterý 9:20 
čtvrtek 9:20 

Rovnice - úvod 
vybrané úlohy z PS 
 

● správně řeším hady a přepíšu jejich zadání do rovnice 
● zkouším slovní úlohy řešit pomocí rovnice 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová)  

T20 
Videohovor: 
úterý 10:25 
středa 8:25 

 
 
 

Úkoly zadány přes google clasroom 
Učebnice Bloggers, lekce 1- Londýn, země a národnosti 
str. 26-27 
Na Meetu se potkáme tento týden dvakrát 

 

Pojmenuji některé země a národnosti 
Používám sloveso BÝT (I am, you are, he is…) 
Mám hotovo v Classroom 
Byl/a jsem dvakrát na Meetu 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Florián)  

T20 
Ověřování znalostí:  

ne  
Videohovor:  
středa 8:25  
Konzultace:  

dle potřeby přes e-mail 
 
 

Učebnice Bloggers, Unit 0D This is my schoolbag. 
● School supplies 
● Imperatives (rozkazy)  
● Slovíčka UNIT 0 

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

2. Ve středu (27. 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  
T20 

 
Ověřování znalostí: 

ne 
Videohovor: 

Čtvrtek: 12:05 
 

Konzultace: pište 
kdykoliv 

 

Česká republika  
 

- Povrch, vodstvo a národní parky ČR 
- Orientace na mapě 
- Místo, které bych rád ukázal ostatním  - 

(úkol na dva týdny) 
- úkoly jsou v učebně 

 
 
  
 

 
 

● Vyjmenuji pohoří a největší řeky ČR  
● Vyhledávám a určuji místa na mapě ČR 
● Rozpracuji plákát o místě v ČR, které bych rád ukázal 

ostatním  
● Vypracoval/a jsem úkoly v učebně 

 
 

 
 

INFORMATIKA 
T20 

Ověřování znalostí: 
Videohovor: 
Konzultace: 

 

  
Textový editor a formátování 

Do učebny dostanete pokyny k domácímů úkolu na 
formátování 

 

 
 

VÝCHOVY 
T 20 

VV + PČ 20 - dobrovolný úkol: Posbírejte (co 
nejnáhodněji) 8 ks jakýchkoli předmětů. Na papír nakreslete 
(nebo vystřihněte) přibližný tvar univerzální hlavy s krkem. 
Na ni pak naskládejte předměty tak, aby "portrét" dotvořily. 
(Vážně zkuste nekalkulovat moc předem:) 
Dnešní představovaný umělec vám bude sympatický. On       
totiž je umělec a přitom neumí kreslit (tvrdí to a taky           
nekreslí)! 
Inspirace: Hanoch Piven: izraelský umělec, který se      
proslavil zejména portréty známých osobností vytvořených      
z běžných předmětů. Pestré a vtipné ilustrace izraelského       
výtvarníka Hanocha Pivena se v posledních 20 letech       
objevily na obou stranách Atlantiku. Zdobily titulní stránky       
významných amerických časopisů a novin. 
Pošli foto na: pospisilova@zs-deblin.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto: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 
 

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  
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k3VhnVmGxbU

