
TÝDENNÍ PLÁN 

27.4. – 30.4. 2020 

ČJ 

Online výuka: úterý 11:00 – 11:20 

- opakování pravopisu – https://www.onlinecviceni.cz/ - každý pracovní den 1 

cvičení 

- procvičování slovních druhů - https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-

druhy - každý   pracovní den 1 cvičení 

- do domácího sešitu – doplňte i, í, y, ý a očíslujte slovní druhy 
To jsou moji nov__ mil__ kamarád__. 

Co se to s tebou děje?  

Nev__děl  jsem  žádn__  nov__ f__lm, ale čtu  velm__  zajímav__  příběh, 

který je z dávn__ch  minul__ch  dob. 

- dobrovolný DÚ pro rodiče – nadiktovat dětem diktát z učebnice strana 82 

cvičení 6 – jen   první půlku 

- do sešitu čtení – nebo přímo do mailu 

1. Napište název knihy, kterou čtete.  

2. Jméno autora  

3. Vypište postavy, které v knize vystupují. Hlavní postavu podtrhněte. 

4. Kde se příběh odehrává? 

5. Kdy se příběh odehrává? 

6. To vyfoťte a pošlete mi na mail e.vesella@seznam.cz do čtv 30. 4.     

M 
Matematika: úterý - 10:30 - 10:50 
Více informací v příloze 

AJ 

Online výuka: čtvrtek 10:20 – 10:40  

5. třída, anglický jazyk na 27.4. – 30.4. 

1. Zkontroluj a oprav si vypracovaná cvičení z minulého týdne, W p.37/6, W 

p.46/1, W p.54/5. 

2. Vypracuj W p.47/2,3. Zkontroluješ si příští týden. 

3. Přepiš do sešitu obsah obdélníčku z přílohy. 

4. Pro žáky pracující ve smartu jsou nachystaná 2 cvičení: Unit 4C, přít. Čas 

prostý V; Unit 5C, CD 34, město 

Kdo v předmětu anglický jazyk pracuje ve smart classu+ a někdy se stane, že se 

mu neobjeví konec stránky, prosím, zkuste si obrazovku změnšit (zoom, lupa – 

ze 100% na 90% apod). Mělo by to vyřešit Váš problém, protože stránka v této 

aplikaci je pevně stanovená, nepřizpůsobuje se velikosti. 

ČAJS - 

VL 

Online výuka: středa 12:00 – 12:20 

1. Učebnice str. 8 – 9 – Nížiny a hory v Evropě – přečíst a doplnit do pracovního 

listu 24 – 25 (cvičení na listu 25 zatím ne)  

2. Uvedené nížiny a pohoří vyhledejte na mapě (té kartonové, která je součástí 

učebnice nebo jiné, kterou máte po ruce)   

INF 

Informatika 

Opakování: zopakuj si, co znamená soubor. 

NOVÉ UČIVO – do školního sešitu 

Nadpis: Formáty souborů  

Formát souboru určuje, o jaký typ souboru se jedná. Formát souboru poznáme 

podle přípony za jménem souboru.   

https://www.onlinecviceni.cz/
https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-druhy
https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-druhy


Např: soubor - Prázdniny 2018.avi 

Jméno souboru je Prázdniny 2018 a přípona je .avi. 

.avi – je audio-video formát (video se zvukem) 

Proč je dobré znát formáty souborů? 

Formát určuje typ souboru. Tudíž podle formátu (přípony) už dopředu víme, s 

jakým typem souboru budeme pracovat např. audio-video formát, textový formát, 

obrázek, zvuk apod.  

Práce na PC: 

Pokračujte v programování nebo programu Malování.  

ČAJS - 

PŘ 

1. Zopakovat si dýchací soustavu – jakou má funkci a z čeho se skládá 

2. Učebnice str. 46 – 47 – Trávící soustava – přečíst a doplnit po zásady zdravé 

výživy (ty už ne) do pracovního listu 12 

 


