
TÝDENNÍ PLÁN 

18. 5. – 22. 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 - strana 96 cvičení 3 – třetí sloupec – vyfotit a poslat mi 

na mail (stačí slovní spojení – ne věty – bít na poplach, být ve škole) 

sloh + literatura: 

Učebnice strana 128 – přečtěte si komiksový příběh – Rychlé šípy: 

1. Kdo napsal Rychlé šípy? 

2. Vyhledejte si další díla od tohoto autora a napište je (alespoň 3), dále 

napište alespoň jednu věc, kterou jste se o autorovi dozvěděli. 

3. Co je to komiks? 

4. Ve větě -  Sdělím vám něco úžasného. – určete větné členy (podmět,… - 

stačí nadepsat) 

5. Vypište z textu 1 citoslovce. 

6. První komiksovou bublinu opište a určete v ní slovní druhy. (Koukejte -

5, co - 3,...) 

Odpovědi na otázky a úkol na dvojice slov zašlete do pátku 22. 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 

Online výuka:  úterý  12:30 – 12:50    

 

Děkuji za zaslání  PL - grafy PÚ a NÚ - přikládám výsledky pro kontrolu - 

zkontrolujte si. Tentokrát se grafy moc nepovedly a dost věcí tam chybělo, 

výpočty ale byly většinou dobře. Probereme si to při online výuce.  

Neodevzdala: Doleželová (oba PL) 

 

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

vypočítat: 

- str.75/1 - 8 žluté + str. 77/2,3 růžové 
2.)  Na papír vypočítej str.69/ 1,2 zelené + str.69/ 3,4,5 oranžové - odevzdá se 

po nástupu do školy 

 3.)   Zopakuj si objem a povrch krychle a kvádru a na papír vypočítej: 

a) V a S krychle, když a = 1,5 cm 

b) V a S kvádru, když a = 8 cm, b = 60 mm, c = 1,4 dm   a oboje   pošli 

emailem nejpozději do  23. 5. 2020  na  buchtova6@seznam.cz      

     4.) 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 
Online výuka: pátek 10:30 – 10:50 
Do sešitu si do pátku opište nebo vytiskněte a nalepte tento zápis: 

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/


VYŠŠÍ ROSTLINY – KRYTOSEMENNÉ  - Společné znaky – tělo rozlišeno 

na kořen, stonek, listy, tvoří květy a z nich plody, vajíčka mají ukryta 

v semeníku. 
KOŘEN  je tvořen pletivy: krycí pletiva – kořenová čepička a položka, vodivá 

– svazky cévní, základní -  růst a tloušťka. Stavba kořenových soustav – a, 

hlavní a postranní kořeny nebo b, svazčité kořeny – nakresli obrázek – 

učebnice strana 92. Přeměny kořene - dužnatění (mrkev), kořenové hlízy 

(jiřiny), vzdušné kořeny (orchideje), parazitické kořeny (jmelí). Nakresli 

stavbu kořene krytosemenných rostlin – učebnice strana 91. 

A 

Online výuka: čtvrtek 11:20 – 11:40 

 

Všechna dřívější cvičení ve smartu budou zablokovaná od 1.6. a nebude 

možnost dovypracování úkolů od března. Od 1.6. bude nastaven pouze 

týdenní limit pro vypracování cvičení. 
1. Zkontroluj si a oprav z přílohy W p.57/4 a z učebnice PB p.63/5b), což by 

mělo být napsané v sešitě. 
2. Vypracuj W p.59/5, W p.61/6,7. 
3. Přepiš obsahy obdélníčků z přílohy do sešitu aj. 
4. Už bys měl umět slovíčka lekce 6 (A,B,C,D). 
5. Pro žáky pracující ve smartu jsou nachystaná 2 cvičení: Unit 6A, předpř.čas 

V; Unit 6B, modální slovesaII 

INF Pokračovat na již zadaných úkolech + opakovat probrané učivo. 

F 

Online výuka: pátek 10:30 – 10:50 

 

Do pátku 22. 5. pošlete na můj email pekarkova6@seznam.cz řešení pracovního 

listu, který posílám jako přílohu. Řešení pošlete také jako přílohu nebo vyfoťte 

na mobil a pošlete. Na online výuku si připravte sešit a učebnici. Do sešitu si 

nalep nebo přepiš tento text zápisu: PLYNNÉ LÁTKY – mění svůj tvar i 

objem dle prostoru, ve kterém se vyskytují. Plyny jsou stlačitelné a 

rozpínavé. Molekuly plynů jsou v neustálém neuspořádaném pohybu. 

D 

Online výuka: středa 11:30 – 11:50 

 

Pracovní list 6 – doplnit 

Pracovní list 4 – doplněný ke kontrole 

Z 

1. Učebnice str. 48 – 49 – Obyvatelstvo Austrálie – přečíst a doplnit do 

pracovního listu 38 

2. Pracovní list č. 38 – doplnit dle pokynů slepou mapku 

3. Učebnice str. 49 dole – přečíst si shrnutí a doplnit doplňovačku 

4. Na závěr si pusťte video o obyvatelstvu 

Austrálie: https://edu.ceskatelevize.cz/australie-obyvatelstvo-a-osidlovani-

kontinentu-5e441f66d76ace2c451de3f4 

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. – Tento týden 

úkol končí, takže kdo ještě neodeslal – musí poslat, jinak má N (na každý 

mail do 24 hodin odpovím, pokud neodpovím, odešlete znovu) 

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

https://edu.ceskatelevize.cz/australie-obyvatelstvo-a-osidlovani-kontinentu-5e441f66d76ace2c451de3f4
https://edu.ceskatelevize.cz/australie-obyvatelstvo-a-osidlovani-kontinentu-5e441f66d76ace2c451de3f4


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

vše s ohledem na vaše zdraví a bezpečnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 


