
 
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 15. 2. - 19. 2. 2021 

TŘÍDA 5. 
 
PŘEDMĚT UČIVO HOTOV

O 
Cíl 

JINÁ SDĚLENÍ 
T 23 

Třídní skupina 
Videohovor (změna!) 

Pondělí: už v 8:25 přes 
Třídní skupinu 

 

Milý žáčci, 
stále pokračujeme v online výuce. V pondělí se sejdeme na Meetu OSV už v 8:25! Společně si uděláme zpětnou vazbu k 
offline výuce za minulý týden. Prosím, mějte u sebe své vyplněné záznamové archy a fotografie (v PC), které jste během 
týdne pořídili při plnění úkolů. 
Záznamové archy je potřeba také odevzdat v průběhu týdne do označené krabice u vchodu školy. 
22. - 26. 2. jarní prázdniny :-) 
 
Přehled On-line hodin: 
 
PO: OSV, M, ČJ 
ÚT: AJ (Lau), IVT 
ST: AJ (Lau, PF), M, SPP (vybraní žáci - p. uč. Žádníková) 
ČT: M, NS, SPP (vybraní žáci - p. uč. Žádníková) 
PÁ: NS 
 

 
ČESKÝ JAZYK  

T23 
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 
Vzory podstatných jmen 
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/a jsem si určování pádu, čísla a rodu podstatných 
jmen.  
Znám vzory podstatných jmen a umím je použít při psaní 
pravopisu koncovek podstatných jmen.  
Provičil/a jsem si pravidla psaní skupin bě/bjě, vě/vje, pě. 
 
Vypracoval/a jsem úkoly v učebně a v pracovním sešitě.  



 

MATEMATIKA  
T23 

Ověřování znalostí:ne 
videohovor:  

pondělí 10:25 
středa 10:25 
čtvrtek 9:20 

Změna v online hodinách, trvale se přesouvá 
úterní hodina na středu 10:25 

Geometrie - obvod a obsah 
Pracovní sešit 2, str. 4-5 + zadání v Google classroom 
 

● správně vypočítám obvod daných tvarů 
● správně určím obsah pomocí čtvercové sítě 
● vysvětlím pojem jednotka obsahu 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová)  

T23 
Videohovor: 
úterý 10:25 
středa 8:25 

 
 
 

Úkoly zadány přes google clasroom 
Učebnice Bloggers, lekce 1C- hobbies, free time , 
str.30+31 
Na Meetu se potkáme tento týden dvakrát 

 

Pojmenuju aktivity volného času 
Popíšu, co rád a nerad dělám ve volném čase 
Mám hotovo v Classroom 
Byl/a jsem dvakrát na Meetu 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Florián)  

T23 
Ověřování znalostí:  

ne  
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)  
● Rozkazovací způsob, pokyny učitele  

 
1. V Classroomu najdeš úkoly a pokyny co 

prostudovat a co zpracovat v učebnici a pracovním 
sešitě. 

2. V Classroomu najdeš video s úkolem. 
3. Ve středu (17. 2.) - 8:25 až 9:10 bude povinná 

online hodina na google meet. 

1. Opakuji si slovíčka UNIT 0. 
2. V Classroomu se podívám na video a vypracuji zadaný 

úkol. 
3. Prostuduji a udělám zadaná cvičení v učebnici a 

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

 



NÁŠ SVĚT  
T23 

 
Ověřování znalostí: 

ne 
Videohovor: 

Čtvrtek: 12:05 
Pátek: 11:15 

 
Konzultace: pište 

kdykoliv 
 

Česká republika  
 

- orientace na mapě ČR (opakování) 
- místo, které bych rád ukázal ostatním  
- zadání úkolu je v učebně 

 
 
  
 

 
 

● Zapíši do mapy  zadané názvy měst, řek a pohoří  
● Určím cíle na mapě podle světových stran  
● Určím správný směr podle mapy 
● Ostatním představím svou prezentaci o oblíbeném místě v 

ČR 
 

 
 

 
 

 

INFORMATIKA 
T23 

Ověřování znalostí: 
Videohovor: 

Út: 11:15 - 12:00 
Konzultace: 

 

  
ÚT 11:15-12:00 - online hodina 
Tvorba prezentace  
Budeme tvořit prezentaci dle vzoru 
 

 
 

VÝCHOVY 
T 23 VV+ PČ23: Dobrovolný úkol: Kupte si čokoládu v        

alobalu. Čokoládu snězte nebo někomu darujte:) a      
alobal použijte jako materiál. Případně použijte alobal      
domácí. Vytvarujte z něj cokoliv mini inspirovaného      
přírodou . Když to nepojmenujete, budeme    
hádat, co to je:) Inspirace: Toshihiko Mitsuya: japonský       
umělec žijící v Berlíně. Jako dítě přetvářel alobal do         
objektů ze své fantazie. Vášeň mu zůstala do dospělosti.        
Používá chladný průmyslový materiál k vytváření     
hlavně přírodních objektů a organických forem a tento        
kontrast je obsažen také v jeho překračování hranice       
mezi pravdivým zobrazením autentických objektů a     
imaginativní tvorbou. No prostě umí:) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Těším se na foto: pospisilova@zs-deblin.cz 

 
 

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  
 
 
 
 

 


