
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY 26.4. - 30.4. 2021
TŘÍDA 5.

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl

JINÁ SDĚLENÍ
T 33
OSV

Třídní skupina: pondělí
8:40

Milí žáčci,

moc vás chválím za celý týden a vaši práci ve škole. Bylo skvělé, že jsme mohli být všichni dohromady ve
třídě. Tento týden se budeme vídat opět jen přes monitory, tudíž nezapomínejte na vaše online hodiny a
včasné odevzdávání úkolů.

Ať se vám daří.
P. Pospíšilová

Online rozvrh:

PO: OSV, M, ČJ
ÚT: AJ, IVT
ST: AJ, SPP, M
ČT: M, SPP, NS
PÁ: NS

ČESKÝ JAZYK
T33

Ověřování znalostí: ne
Videohovor: pondělí

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

Konzultace: pište kdykoli

Druhy přídavných jmen
Četba - práce s textem
Dopis hlavní postavě

Vyhledám přídavné jméno v textu.
Vytvořím přídavné jméno z podstatného jména.
Vyskloňuji přídavné jméno.
Rozliším přídavné jméno tvrdé, měkké a přiřadím ho ke vzoru.



MATEMATIKA
T33

ověřování znalostí: 26.4.
pondělí: 10:25
středa: 11:15
čtvrtek: 9:20

Záporné číslo - úvod
Ověření znalostí - počítání s desetinnými čísly ● rozumím pojmu záporné číslo

● umím záporné číslo zapsat a vyznačit na číselné ose

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T33
ověřování znalostí:

Videohovor:
úterý 10:25
středa 8:25

Bloggers: opakování lekce 2- My family
pracovní sešit- dokončení lekce 2
úterý 27.4. - test z lekce 2

+

Popíšu svoji rodinu a vzhled jejích členů.

ANGLICKÝ JAZYK
(Florián)

T33
Ověřování znalostí: ne

Videohovor:
úterý 10:25
středa 8:25

Konzultace: dle potřeby přes
e-mail

Učebnice Bloggers 1, Unit 1D Welcome to my school

● Slovíčka UNIT 1D
● Popis umístění učeben ve škole
● Vazba There is/are, video.

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.

1. Učím se slovíčka UNIT 1D
2. Učím se vazbu There is/are a sleduji video v

Classroomu.
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
T33

ověřování znalostí: ne
videohovor:

čtvrtek: 12:05
pátek: 11:15

Vlastivěda - dějiny českých zemí
- opakování učiva ze 4. ročníku  - Husitství (online hodina)
- úkol v GC (film)

● stručně popíši postoj církve a Jana Husa



IVT
T33

Ověřování znalostí:
Videohovor: ÚT:

11:15-12:00

ÚT - online hodina
Tabulky - Tvorba a úprava

ukážeme si jak vytvořit tabulku

Předměty SPP 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


