
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY 29.3. - 2.4. 2021
TŘÍDA 5.

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl

JINÁ SDĚLENÍ
T 29

Třídní skupina
Videohovor: ne

Milí žáčci,

tento týden bude probíhat offline výuka, tzn., že nebudou probíhat online hodiny, odpočiňte si od
počítačů a mobilů. Zadání na tento zkrácený týden dostanete v pondělí, stejně jako minule, přímo do
poštovní schránky.

Na záznamovém archu (ZA) najdete zadání úkolů na jednotlivé dny. Úkoly jsou tentokrát zaměřeny více
na praktickou stránku a jejich společným tématem jsou Velikonoce.
Na každý den je připravená i veselá vajíčková výzva. Pokud budete s úkoly rychle hotoví, najdete tam i
výzvu v podobě velikonoční knížky (nepovinný úkol). K ZA je ještě přiložen velikonoční komiks a anglická
osmisměrka.
Pro opravdu velké zájemce přikládám ještě hlavolam Kolumbovo vejce  viz příloha pod TP.

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ARCHŮ JSOU:
1. Kvalita vypracování úkolů
2. Důkazy (vyplněné úkoly v archu, fotografie výrobků, může být i
fotodokumentace z průběhu některé činnosti v rámci plnění úkolu).
3. Odevzdání v termínu
4. Podílení se na sdílení v rámci on-line hovoru po Velikonocích

JAKÝM ZPŮSOBEM A KDY NEJPOZDĚJI ODEVZDAT HOTOVÉ ZÁZNAMOVÉ ARCHY:
a) opět je možné odevzdat do boxu/schránky u krčku školy
b) nafotit (obě strany ZA + fotky výtvorů) a přiložit do google učebny (Třídní skupina - dokument Offline
Velikonoce) nebo poslat e-mailem, či Edookitem



Termín odevzdání: NEJPOZDĚJI DO PÁTKU 9.11

Přejeme vám za naši 5. třídu krásné Velikonoce, hodně veselých zážitků a  pěkné počasí :)
Vaše paní učitelky Pavla Pospíšilová, Katka kazíková a Martina Lehocká.

ČESKÝ JAZYK
T29

Ověřování znalostí: ne
Videohovor: ne

Konzultace: pište kdykoli

OFFLINE VÝUKA

Dobrovolné úkoly:
Pokud ještě nemáš dočteno, čti úryvek z knihy
MIDDLESTONE.

● Napíši minimálně 8 vět o slavení Velikonoc
● Seřadím obrázky velikonočního komiksu
● Pokud chci - splním si velikonoční výzvu - vytvořím

velikonoční knížku

MATEMATIKA
T29

Ověřování znalostí: ne
videohovor:
pondělí: ne
středa: ne
čtvrtek: ne

OFFLINE VÝUKA ● Vymyslím vlastní matematickou pavučinu z přírodnin
a vyfotím

● Vyřeším slovní úlohu o nakupování

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T29
Videohovor:

úterý 10:25: ne
středa 8:25: ne

OFFLINE VÝUKA ● Vyluštím anglickou osmisměrku



NÁŠ SVĚT
T29

Ověřování znalostí:
ne

Videohovor: ne

OFFLINE VÝUKA
● Uklidím a velikonočně vyzdobím okolí mého

domu/školy/obce

VÝCHOVY
VV + PČ

T 29
OFFLINE VÝUKA ● Vyrobím velikonoční výzdobu a vyfotím ji

● Uvařím nebo upeču pokrm podle velikonočního receptu
a vyfotím ho

Předmět SPP
(p. uč. J. Žádníková) OFFLINE VÝUKA

Velikonoční „hlavylámání“ s vejcem
Vejce si můžeš nejdříve vyzdobit dle vlastní chuti. Poté jej vystřihni a
rozstříhej po vyznačených čarách na devět částí. Vznikne ti tak hlavolam,
kterému se říká „Kolumbovo vejce“ (proč právě tak, to si zkus zjistit😊).
Z těchto devíti dílků pak sestavuj různé obrázky – několik jich je zde pro
inspiraci, ty zkus najít další. Najdi si volné místečko v záznamovém archu
a svoji skládačku zakresli, nebo vezmi volný papír a kresli na něj.
Obrázky odevzdej spolu se záznamovým archem.




