
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 1. 2. - 5. 2. 2021
TŘÍDA 5.

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl

JINÁ SDĚLENÍ
T 21

Třídní skupina
Videohovor

Pondělí: 9:20 přes Třídní
skupinu

Milá třído,
slovní hodnocení za 1. pololetí je již přístupné v Edookitu pod záložkou  - celkové hodnocení. Pokud budete mít zájem o
papírové vysvědčení, je možné si jej vyzvednout v úředních hodinách školy nebo po předchozí domluvě se mnou i jindy.
Důležité! - do pátku 5.2. také prosím o vyzvednutí nových pracovních sešitů  do Matematiky a Českého jazyka.
Více ve zprávě v Edookitu.

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: NS

ČESKÝ JAZYK
T21

Ověřování znalostí: ne
Videohovor:

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

Konzultace: pište kdykoli

Slovní druhy - opakování
Podstatná jména - pád, číslo, rod.
Skupiny bě/bjě, vě/vje, pě

Úkoly jsou v učebně.
Tento týden se potkáme na Meetu jednou a to v pondělí.

Určím slovní druhy slov ve větě.
Zopakoval/la jsem si určování pádu, čísla a rodu podstatných
jmen.
Seznámil/la jsem se s pravidly psaní skupin bě/bjě, vě/vje, pě.

Vypracoval/la jsem úkoly v učebně a v pracovním sešitě.

MATEMATIKA
T21

Rovnice
vybrané úlohy z PS

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



Ověřování znalostí:ne
videohovor:

pondělí 10:25
čtvrtek 9:20

V úterý nebude online výuka!

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T21
Videohovor:
úterý 10:25
středa 8:25

Úkoly zadány přes google clasroom
Učebnice Bloggers, lekce 1- sloveso BE, otázky,
představení se
Na Meetu se potkáme tento týden dvakrát

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

ANGLICKÝ JAZYK
(Florián)

T21
Ověřování znalostí:

ústní zkoušení slovíčka
UNIT 0

Videohovor:
středa 8:25
Konzultace:

dle potřeby přes e-mail

Učebnice Bloggers, Unit 0 A comic from my class.
● Slovíčka UNIT 0 (School supplies and Imperatives)
● Komiks učebnice str. 20 (četba s porozuměním)

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

2. Ve středu (3. 2.) - 8:25 až 9:10 bude povinná
online hodina na google meet, kde budu zkoušet
ústně slovíčka UNIT 0.

1. Naučím se slovíčka UNIT 0.
2. Přečtu a porozumím komiksu v učebnici.
3. Prostuduji a udělám zadaná cvičení v učebnici a

pracovním sešitě.
4. Ve středu se zúčastním online hodiny na Google meet.

NÁŠ SVĚT
T21

Ověřování znalostí:
ne

Videohovor:
Čtvrtek: 12:05

Česká republika

- Opakování krajů a pohoří ČR (umime to)
- Místo, které bych rád ukázal ostatním
- zadání jsou v učebně

● Mám hotové úkoly na umime to
● Dokončím a odevzdám  plákát o místě v ČR, které bych

rád ukázal ostatním



Pátek: 11:15

Konzultace: pište
kdykoliv

INFORMATIKA
T21

Ověřování znalostí:
Videohovor:
Konzultace:

TEST - Textový editor a formátování
Napíšeme si test na formátování, které jsme

probírali poslední hodiny TEST s pokyny Vám
přijde před hodinou do školního mailu

VÝCHOVY
T 21

VV + PČ 21 - tento týden Vás čeká rychlý úkol. Vyfoť
fotku, která vystihuje tvé momentální pocity (klidně na
mobil). Nemám na mysli selfiečko, ale např. krajinu v té
denní době, která právě bude tvé pocity dokonale
vystihovat, barvy, jídlo, zvíře... prostě cokoliv, dej prostor
svým pocitům.

Pošli foto na: pospisilova@zs-deblin.cz📸
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

mailto:pospisilova@zs-deblin.cz
https://www.youtube.com/watch?v=k3VhnVmGxbU



