
TÝDENNÍ PLÁN 

25.5. – 29.5. 2020 

ČJ 

Online výuka: úterý 11:00 – 11:20 

Na online výuku:  
- přečíst žlutý rámeček na straně 97, opsat do sešitu oranžový rámeček na straně 

97, na fólii – 97/3 

- dále budeme určovat následující slovesa – pracoval by, učme se, plavala, 

lyžovali jste, píše, soutěžíte, raduj se 

-PS – budeme pracovat s PS na straně 9 

 

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

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

- PS strana 11 cvičení 1 a, b, c, d, cvičení 2, cvičení 3 – jen doplnit vynechaná 

písmena (správné řešení si ověřte v klíči řešení – zadní část PS) 

- úkol, který mi pošlete – strana 99 cvičení 3 - prosím do pátku 29. 5. na - 

e.vesella@seznam.cz 
- cvičení opište a doplňte i, í, y, ý 

- u slovesa  - slyšela - určete osobu, číslo, způsob a čas 

- u poslední věty určete slovní druhy 

- z textu vypište vlastní jména a názvy 

     

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

AJ 

Online výuka: čtvrtek 10:20 –10:40         

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 W p.54/3 (2. is going, 3. is driving, 4. is having, 5. are 

waiting, 6. are watching, 7. is sitting, 8. is buying, W p.55/4 (2. is having a 

shower, 3. is taking a photo, 4. are playing tennis, 5. is brushing her teeth, 6. is 

getting on the bus.), W p.56/1 (clean your teeth, do homework, drive the car, go 

to the shops, ride a bike, have lunch, play tennis, watch TV, borrow a book, wear 

jeans, win a prize). 

2. Vypracuj W p.55/5, W p.56/3, W p.58/1. 

3. Opakuj slovíčka, měl bys umět už všechna až po lekci 6D. Příští rok v září 

budu hodnotit, možná i první týden školní docházky!!!!!! Je třeba, abyste měli 

osvojené a naučené už teď. Pak vám současně budou probíhat slovíčka třídy 6. a 

nebudete mít šanci si je všechna zapamatovat!!!! 

4. Pro žáky pracující ve smartu by měla být nachystaná dvě cvičení. Pozor, vím, 

že od neděle jsou problémy dostat se na starší úkoly k dovypracování. Konec 

dokončování úkolů byl nastaven na 31.5., ale úkoly jsou neaktivní už teď. Zatím 

není možné dovypracovávat a možná už ani nebude. 

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


ČAJS - 

VL 

1. Zopakovat si, jaký podnebí ovlivňuje úhel dopadu slunečních paprsků  

2. Pracovní list č. 27 – opakovací cvičení 1 – vybarvěte jednotlivé podnebné pásy 

Evropy 

3. Učebnice str. 11 – přečíst bod 2. a 3. a doplnit do pracovního listu 26 – 27 

odstavce Vzdálenost od oceánů a Nadmořská výška( včetně úkolu 3 – napsat ke 

každému typu podnebí 3 města)                                                          

DŮLEŽITÁ INFORMACE – VEŠKERÁ VAŠE UČAST A ČINNOST PŘI 

ONLINE VÝUCE – AKTIIVITA A PLNĚNÍ ZADANÝCH ÚKOLŮ BUDE 

ZOHLEDNĚNA PŘI UZAVÍRÁNÍ KLASIFIKACE 2.POLOLETÍ 

Online výuka VL i PŘ: středa 12:00 – 12:20 

INF 

Informatika 
Program Malování – práci stále neodevzdali: J. Bílková, J. Starý, Jakub Jančík, 

M. Mazánik, E. Procházková, B. Zapletalová (Jedna práce nebyla podepsána, 

takže nevím, kdo ji poslal.) 
NOVÉ UČIVO – do školního sešitu (zapsat) 

Co musím mít, abych mohl používat internet? 
·         PC, notebook, tablet, chytrý mobilní telefon nebo jiné elektronické zařízení 

s internetovým prohlížečem 

·         síťovou kartu (pro připojení pomocí kabelu), modem (router, switch), 

WIFI usb adaptér nebo jiné zařízení pro jiný typ připojení 

·         oslovit poskytovatele internetu (providera) – organizaci, firmu, která 

zprostředkovává internet za příslušnou cenu 

Úkol: Zjisti, jakého poskytovatele internetu máte doma.  

Internetový PROHLÍŽEČ a VYHLEDÁVAČ 

Prohlížeč 
•       je program sloužící k prohlížení webových stránek (webový prohlížeč, 

browser) 

Úkol: Napiš, jaké prohlížeče používáš.   

Vyhledávač 
•       je služba, která pomáhá najít informace na internetu (webový vyhledávač) 

Úkol: Napiš, jaké vyhledávače používáš.   

  

Práce na PC: 
Program Malování – libovolné téma 

ČAJS - 

PŘ 

1. Učebnice str. 50 – Vylučovací soustava – přečíst a doplnit do pracovního listu 

č. 14 

2. Učebnice str. 50 – shrnutí a otázky dole – odpovědi na otázky doplnit do 

pracovního listu č. 14  

3. Učebnice str. 51 – Kožní soustava – přečíst a doplnit do pracovního listu č. 14 

4. Učebnice str. 51 - shrnutí a otázky dole – odpovědi na otázky doplnit do 

pracovního listu č. 14  

 


