
TÝDENNÍ PLÁN 

11. 5. – 15. 5. 2020 

Č 

Online výuka: úterý 11:30 – 11:50 
Procvičování pravopisu –  https://www.onlinecviceni.cz/  

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

druhy  

Pocvičování větných členů - https://www.umimecesky.cz/rozbory  

Do sešitu školního nebo přímo do mailu - strana 96 cvičení 3 – druhý sloupec 

– poslat mi na mail (stačí slovní spojení) 

sloh + literatura: 

Čítanka strana 116 – přečíst si báseň Severní vítr: 
1. Kolik má báseň slok? 

2. Kolik má báseň veršů? 

3. Vypište rýmy (patou – zlatou,…) 

4. Najděte personifikaci a vypište ji. 

5. Určete slovní druhy ve druhé sloce. 

6. Určete následující větné členy: jdu, hlava, modravé, dáli, zbytečně, hroudě 

(tady pozor – musíte se správně zeptat!) 

7. Napište mi pět odrážek o Zdeňku Svěrákovi 

8. Vymyslete krátkou báseň o jaru (stačí 4 verše) - dobrovolné 

Odpovědi na otázky a úkol na dvojice slov zašlete na můj mail do pátku  

15. 5. do 12. 00  

Kdo úkoly nepošle do daného termínu (bez omluvy) píšu si k sobě N 

(nesplněno) a úkoly už dále nevymáhám!!! Komu neodpovím do 24 hodin, 

zašle znovu. 

M 

ZMĚNA:  Online výuka: středa 12:30 – 12:50   

Děkuji za zaslání  PL  čtyřúhelníky - přikládám výsledky pro kontrolu - 

zkontrolujte si, občas se objevily chyby. 13 žáků má 1, 6 žáků by mělo 2, byla 

by i 3.  Úkol neodevzdali: Ševčík, Doleželová.  

           

1.) Do školního sešitu aritmetiky napsat další hodinu (bez čísla) a datum a 

vypočítat: 

- příklad str. 51/4 a, b, c, d oranž. - vysvětlovali jsme si v online výuce 

- str. 61/ Př. 1 - opiš + vypočítej  příklady str. 61/ 1, 2, 3 modré 

- str. 62/ 1, 2, 3, 4 modré 

2.)  Prostuduj v učebnici strany 63 + 64 + 65 

3.) Opiš a přerýsuj do ŠA 2 přílohy - grafy PÚ a NÚ 

4.) Vypracuj PL - přímá úměrnost a PL - nepřímá úměrnost (2 přílohy) a 

oboje pošli emailem nejpozději do  16. 5. 2020  na  buchtova6@seznam.cz      

 5.) Kdo má zájem o další procvičování matematiky, může se podívat 

na www.speedmath.eu - teď to nefunguje jen jako soutěž, ale také k 

procvičování.        

P 

ZMĚNA: Online výuka: pátek 10:30 – 10:50 
Do sešitu si do pátku opište nebo vytiskněte a nalepte tento zápis: 

řád Kukačky – Kukačka obecná – hnízdní parazitismus – snáší vejce do 

cizích hnízd 

řád Šplhavci – dva prsty dopředu a dva prsty dozadu – proti sobě, živí se 

hmyzem, Datel černý, Strakapoud 

https://www.onlinecviceni.cz/
https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-druhy
https://www.umimecesky.cz/cviceni-slovni-druhy
https://www.umimecesky.cz/rozbory
http://www.speedmath.eu/


řád Pěvci – skřivanovití – skřivan, konipasovití – konipas, sýkorovití – 

sýkorka koňadra, modřinka, mlynařík, parukářka, špačkovití – špaček, 

vlaštovkovití – vlaštovka, jiřička 
 Kdo se nemůže připojit k online výuce – najde si obrázky těchto ptáků na 

internetu 

A 

Online výuka: čtvrtek 11:20 – 11:40 
1. Zkontroluj si W p.56/1 (2-you mustn’t go in here. 3-You must stop. 4-You 

mustn’t touch the statue. 5-You must take your shoes off. 6-You mustn’t play 

football here. 7-You must wear your seatbelt. 8-You mustn’t use a mobile 

phone) W p.56/2 (2-needn’t, 3-must, 4-mustn’t, 5-don’t have to, 6-

mustn’t(don’t have to), 7-must, 8-must, 9-mustn’t, 10-must, 11-mustn’t) a 

v sešitě cvičení z učebnice PB p.78/1.(must-1,3,8, mustn’t-2,5,7,9, don’t have 

to-4,6,10). 

2. Přečti si a poslechni ve smartu v učebnici PB p.70/1. Soustřeď se na modální 

slovesa. 

3. Vypracuj W p.57/4 a přepiš do sešitu cvičení z učebnice PB p.63/5b). 

4. Pro žáky pracující ve smartu jsou nachystaná 2 cvičení: Vocab 6 (A,B,C,D); 

Unit 6B, CD 31, modální slovesa. 

INF Pokračovat na již zadaných úkolech + opakovat probrané učivo. 

F 

Online výuka: pátek 10:30 – 10:50 
Na online výuku si připravte sešit a učebnici. Do sešitu si do pátku napište nebo 

vytiskněte a nalepte tento zápis: Hladina kapaliny – Na hladině kapaliny je 

povrchová blána, která má určitou pevnost a pružnost, jedná se o 

povrchové napětí. Velikost povrchového napětí souvisí s teplotou kapaliny a 

také druhem kapalné látky. (přečti si modrý text učebnice strana 100). Molekuly 

kapaliny se pohybují – neustále a neuspořádaně. Jedná se o tzv. Brownův 

pohyb. Nakresli si obrázek 62 strana 102. 

Na online výuku si zopakuj pojmy atom, molekula, prvek. Do sešitu napiš 

tři příklady pevných látek s jednou charakteristickou vlastností a tři 

příklady kapalin.  

D 

Online výuka: středa 11:30 – 11:50 

Pracovní list 5 – doplnit 

Pracovní list 3 – doplněný ke kontrole 

Z 

1. Zopakovat si dosavadní informace o Austrálii 

2. Učebnice str. 46 a 47 – přečíst vodstvo a přírodní krajiny Austrálie a doplnit 

do pracovních listů 37 a 38. 

3. Pracovní list č. 39 cv. 1 

4. Na závěr si pusťte video o Velkém předělovém 

pohoří: https://edu.ceskatelevize.cz/australie-velke-predelove-pohori-

5e441f67d76ace2c451de40e 

VKO Opakování probraného učiva + pracovat na zadaných pracovních listech. 

ČASP + 

VKZ 

Napište mi seznam surovin a stručný recept na nějaký pokrm, který sami 

připravíte (nemusí být nic složitého - může být i studená kuchyně). Kdo chce, 

může přiložit i foto:)  
Zašlete mi prosím na e.vesella@seznam.cz - do pátku 22. 5. 

VV Výtvarně tvořte – obrázky pro radost – inspirujte se v přírodě 

TV 
Choďte na procházky, běhejte, posilujte, cvičte dle vámi sestavené rozcvičky, 

vše s ohledem na vaše zdraví a bezpečnost. 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/australie-velke-predelove-pohori-5e441f67d76ace2c451de40e
https://edu.ceskatelevize.cz/australie-velke-predelove-pohori-5e441f67d76ace2c451de40e

