
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY 15.3. - 19. 3. 2021
TŘÍDA 5.

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl

JINÁ SDĚLENÍ
T 27

Třídní skupina
Videohovor

Pondělí: už v 8:25 přes
Třídní skupinu

Milí žáčci,

pro tento týden výjimečně některé online hodiny nejsou - viz levý sloupec TP.

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
T27

Ověřování znalostí: ne
Videohovor: ne

Konzultace: pište kdykoli

TENTO TÝDEN NEBUDE ON-LINE HODINA

Podstatná jména hromadná, látková, pomnožná
Přídavná jména

Vypravování

Poznám podstatné jméno pomnožné, hromadné a látkové.
Poznám přídavné jméno.

Napíši konec vypravování.

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

MATEMATIKA
T27

Ověřování znalostí: ano
videohovor:

pondělí 10:25
středa NENÍ
čtvrtek 9:20

VÝJIMEČNĚ NEBUDE STŘEDEČNÍ HODINA
Zlomky - porovnávání zlomků
Zadání v Google classroom.

● rozumím pojmu zlomek a umím jej zapsat

● umím rozdělit např.: koláč na daný počet dílů a
provedu zápis

● bezchybně rozhodnu, který zlomek vyjadřuje větší část



celku

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T27
Videohovor:

tento týden vyjímečně
nejsou

Úkoly zadány přes google clasroom
Učebnice Bloggers, lekce 2: We are family
str.42

Popíšu svou rodinu
Mám hotovo v Classroom

ANGLICKÝ JAZYK
(Florián)

T27
Ověřování znalostí:

ne
Videohovor:
úterý 10:25

středa ne
Konzultace:

dle potřeby přes e-mail

Učebnice Bloggers, Unit 1B What is your name?
● Wh - questions (Otázky doplňovací, What, Where,

When, How)
● Sloveso to be (býti)
● Slovní zásoba UNIT 1B

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

2. V úterý bude povinná online hodina na google
meet.

Pozor online hodina ve středu nebude!

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 se zúčastním online hodiny na Google meet.

NÁŠ SVĚT
T27

Ověřování znalostí:
ne

Videohovor:
Čtvrtek: 12:05
Pátek: 11:15

Konzultace: pište kdykoliv

Česká republika - zeměpisná část
souhrnné procvičování učiva (příprava na test) -
online hodiny
vytvoř si svůj lapbook nebo prezentaci - zadání v GC

● procvičím si učivo o ČR (zeměpisná část)
● vytvořím lapbook nebo prezentaci na téma Česká republika



INFORMATIKA
T27

Ověřování znalostí:
Videohovor:

ÚT 11:15-12:00
Konzultace:

ÚT 11:15-12:00 - online hodina -
Budeme prezentovat vaše prezentace

VÝCHOVY
T 27

VV + PČ - Viděti jinak - Olafur Eliasson (výzva 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
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

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


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


