
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY 8.3. - 12. 3. 2021
TŘÍDA 5.

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl

JINÁ SDĚLENÍ
T 26

Třídní skupina
Videohovor (změna!)

Pondělí: už v 8:25 přes
Třídní skupinu

Milí žáčci,

moc vás chválím za výbornou práci a děkuji za kladnou zpětnou vazbu na webinář replug me :)
Kdyby cokoliv, pište a uvidíme se online v pondělí na OSV v 8:25.

Přehled On-line hodin:

PO: OSV, M, ČJ
ÚT: AJ (Lau, PF), 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
T26

Ověřování znalostí: ne
Videohovor:

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

Konzultace: pište kdykoli

POZOR - začínáme pracovat v pracovním sešitě číslo 2!!!

Podstatná jména hromadná, látková, pomnožná
Přídavná jména
Vypravování

Úkoly jsou v učebně.

Poznám podstatné jméno pomnožné, hromadné a látkové.
Poznám přídavné jméno.
Poskládám věty vypravování, aby vznikl souvislý příběh.

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

MATEMATIKA
T26

Ověřování znalostí: ano
videohovor:

Geometrie - osová souměrnost, dokončení
Zadání v Google classroom.
Na pondělí si všichni nachystejte dva volné listy

● vysvětlím pojem osově souměrný útvar
● ve čtvercové síti dokreslím osově souměrný obrazec
● ve čtvercové síti najdu osově souměrný útvar a vyznačím

osu souměrnosti



pondělí 10:25
středa 10:25

čtvrtek 9:20 - ověření
znalostí

čtverečkovaného papíru (formát A5 - A4, podle vašich
možností)
Ve čtvrtek bude malé ověření znalostí na osovou
souměrnost

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T26
Videohovor:
úterý 10:25
středa 8:25

Úkoly zadány přes google clasroom
Učebnice Bloggers, lekce 1:Meet my classmates
str.36-39
shrnutí lekce 1 a opakování

Vyprávím o sobě a svých koníčcích
Mám hotovo v Classroom
Byl/a jsem dvakrát na Meetu

ANGLICKÝ JAZYK
(Florián)

T26
Ověřování znalostí:

ne
Videohovor:
úterý 11:15
středa 8:25
Konzultace:

dle potřeby přes e-mail

Učebnice Bloggers, Unit 1A Are you British?
● Where are you from? (Countries and Nationalities)
● Sloveso to be (býti)

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

2. V úterý a ve středu bude povinná online hodina na
google meet.

Pozor online hodina v úterý bude v 11:15 míst
IVT!

1. Opakuji si slovíčka UNIT 1A.
2. V Classroomu splním zadané úkoly.
3. Prostuduji a udělám zadaná cvičení v učebnici a

pracovním sešitě.
4. V úterý a ve středu se zúčastním online hodiny na

Google meet.

NÁŠ SVĚT
T26

Ověřování znalostí:
ne

Videohovor:

Česká republika - demokratický stát

učebnice Vlastivědy str. 32
Zadání v Google Classroom

● Seznámím se základními pojmy (stát, ústava, prezident,
parlament, vláda, volby, demokracie)

● Dopíši správná slova k odpovídajícímu tvrzení
● Pojmenuji státní symboly na obrázku



Čtvrtek: 12:05
Pátek: 11:15

Konzultace: pište kdykoliv

INFORMATIKA
T26

Ověřování znalostí:
Videohovor:

ÚT 10:25-11:10
Konzultace:

ÚT 10:25-11:10 - online hodina - POZOR IVT je
prohozeno s AJ

Tvorba vlastní prezentace
Řekneme si pokyny a pravidla pro tvorbu

prezentace

VÝCHOVY
T 26

VV + PČ - dobrovolné: Viděti jinak - Olafur Eliasson
(zadání na březen) Olafur Eliasson je umělcem, který
dokáže vidět jinak. Pokřivil prostor, "zavěsil do
vzduchu vodopád", rozsvítil slunce uvnitř galerie,
zpomalil odraz v zrcadle, nechal zmizet barvu.
Návštěvníky nechává všechna svá díla prožít. V
galeriích se stávají součástí jeho díla. Prochází duhou,
mlhou, stanou se jednobarevnými. Prohlédněte si
nástěnku s jeho díly - viz odkaz
https://cz.pinterest.com/.../to-try-in.../olafur-eliasson/
Vezměte svůj mobil a foťte jednoduché předměty, či
linie, skrze čiré, zabarvené nebo pokřivené sklo.
Přiložením minifotoaparátu v mobilu například přímo
na sklo barevné vázy, broušeného skla pozměňte
realitu. S obrázky si pohrajte. Přibližte, ořízněte. Není
třeba vidět celé předměty, někdy stačí pohled na
odlesky. Můžete zkusit baterkou prosvítit barevné sklo
či čiré sklo, vyfoťte odraz pokřivený například
maminčiným zvětšovacím zrcátkem (mamky je mívají
na líčení), zaměřte se na hrany sklenic a podobně.
Objevujte. Objevujte opatrně, ať nic nerozbijete.
Udělejte aspoň 20 snímků, z nich pak vyberte ty, které
vám připadají zajímavé (6-9 snímků). Nezapomeňte,
že nemusíme poznat, co a přes co jste fotili. Vytvořte

https://cz.pinterest.com/romanaasv/to-try-in-class/olafur-eliasson/?fbclid=IwAR0zol-UmwIqh0WOdZOo4hdbXBpS--EvEflWwt2eekE9XH5jccfBKsTaCak


koláž - určitě to umíte v appce. Kdo neumí, odešle
fotky zvlášť. Přeji vám příjemné hraní. Pokud budete
potřebovat radu, poraďte se s ostatními nebo napište.
Pokud se budete chtít podělit o Vaše dílka, pošlete fota
nebo koláže na: 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


