
TÝDENNÍ PLÁN 

4.5. – 7.5. 2020 

ČJ 

 Online výuka: úterý 11:00 – 11:20 

- opakování pravopisu – https://www.onlinecviceni.cz/  

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

  

- PS – strana – 33 – vymyslete nadpis příběhu a pod každý obrázek napište 

alespoň 1 větu - to vyfoťte a pošlete mi do čtv 7. 5. - e.vesella@seznam.cz 

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

cvičení 6 – druhou polovinu 

- PS – strana 38 cvičení 4 a) – doplňujete n nebo nn (pamatuj – viník, deník, ceník, 

kameník, zvířecí – sloní, kuní,..= n, dále: okno – okenní, cena – cenný, sklo – 

skleněný) – připomeňte si to v učebnice na straně 27 a 28. 

       

M 
Matematika: úterý - 10:30 - 10:50 
 

AJ 

Online výuka: čtvrtek 10:20 – 10:40  
 

5.třída, anglický jazyk na 4.5. – 7.5. 

1. Zkontroluj a oprav si W p.47/2 (3-Is there a park? Yes, there is. 4-Is there a 

church?Yes, there is. 5-Is there a swimming pool? No, there isn’t. 6-Are there 

two bus stops? Yes, there are. 7-Are there two sports shops? No, there aren’t. W 

p.47/3 (2 in front of, 3 between, 4 behind, 5 in front of, 6 between, 7 behind, 8 

next to). 

2. Vypracuj w p.48/1,2. pomohou ti tabulky, které jsi přepsal do sešitu minulý 

týden. 

3. Přepiš slovíčka lekce 6(A,B) do slovníčku a začni se je učit. 

4. Přepiš do sešitu tabulky z prac.sešitu W p.71/6.1, 6.2, 6.3a), 6.3b). Žáci 

sluníčka mohou vytisknout a vlepit z přílohy. Napiš datum 4th May, Grammar, 

Přítomný čas průběhový. 

5. Pro žáky pracující ve smartu jsou nachystaná 3 cvičení: Unit 6A, krátké 

dopovědi; Unit 5D, CD 42, moci, umět; Unit 6A, CD 44  

 

ČAJS - 

VL 

1. Zopakovat si pohoří a nížiny v Evropě 

2. Do pracovním listu č. 25 – vyznačit slepé mapky všechny nížiny a pohoří 

z textu 

3. V pracovním listu č. 25 je tabulka, do tabulky napíšete nejvyšší body těchto 

pohoří i s nadmořskými výškami a seřadíte je od nejvyššího po nejnižší: Ural, 

Karpaty, Skandinávské pohoří, Pyreneje, Apeniny, Alpy, Balkán.  

Při práci využijte atlas případně internet 

Online výuka: středa 12:00 – 12:20 

 

INF 
Informatika 

https://www.onlinecviceni.cz/
https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-druhy
mailto:e.vesella@seznam.cz


Program Malování – práce, která bude hodnocena 

Na email vintr.prace@seznam.cz zašlete do 7.5. 2020 obrázek, který jste 

malovali již dříve (popř. vytvořte obrázek nový).  

Zadána byla témata: Jaro, Velikonoce – velikonoční vajíčko, libovolné téma 

Jeden z těchto obrázků si vyberte a odešlete emailem. 

V obrázku musí být použité následující nástroje: tužka, vyplnit barvou, text, 

tvary, štětce, barvy, velikost, …. Obrázek bude obsahovat i počítačový text - 

název (text) a psaný text - podpis (štětcem, tužkou). Obrázek bude vhodně 

pojmenován. Např.: název souboru – Jaro. 

ČAJS - 

PŘ 

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

2. Pracovní sešit – str. 26 cv. 1,2  

3. Učebnice str. 47 – 48 – přečíst a doplnit do pracovního listu 12 – 13 – odstavce 

– Zásady zdravé výživy, Skladování potravin, obezita a podvýživa 

 

 

mailto:vintr.prace@seznam.cz

