
TÝDENNÍ PLÁN 

1.6. – 5.6. 2020 

ČJ 

Online výuka: úterý 11:00 – 11:20 

Na online výuku:  
- budeme opakovat slovesa 

- zopakujte si, co to slovesa jsou a co u nich určujeme 

- pečlivě si znovu přečtěte v učebnici na straně 95 – žlutý rámeček – slovesný 

způsob 

 - zkontrolujte, zda máte opsanou oranžovou tabulku ze strany 97 

- na fólie – strana 98/2 
- PS – budeme pracovat na straně 12 a na straně 13/1, 2 

 

Týdenní úkoly: 
- opakování pravopisu – https://www.onlinecviceni.cz/  (3. třída – vyjmenová slova, 

4. třída – podstatná jména – rpd mužský, ženský, střední, 5. třída – přídavná jména) 

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

- PS strana 12, strana 13 – všechna cvičení (sami provedete kontrolu dle správného 

řešení vzadu v PS) 

- pokračujte v četbě knihy 

- do sešitu ČJ si zapište slovesa a určete u nich osobu, číslo, způsob a čas: 

Pracoval by- 

Čti!- 

Posloucháme- 

Uvařili bychom – 

Bude prodávat- 

Slyšíte- 

Zpívala- 

Sportujme!- 

Slovesa mi prosím zašlete - e.vesella@seznam.cz – do pá 5. 6. 

M 
Matematika: úterý – 17:00 – 17:40 

Více informací v příloze 

AJ 

Online výuka: čtvrtek 10:20 –10:40         

1. Zkontroluj si a oprav W p.55/5, (2. He isn’t getting into a car. He’s getting on a 

bus. 3. He isn’t sitting at the bus stop. He’s sitting at a café. 4. He isn’t eating lunch. 

He’s drinking coffee. 5. He isn’t talking on his mobile. He’s reading a newspaper. 6. 

He isn’t painting the window. He’s painting the door. 7. They aren’t playing 

football. They’re walking to school. 8. She isn’t riding a bike. She’s driving a car. W 

p.53/3 (2. Is Pablo playing with his dog in the garden? No, he isn’t. 3. Are Lisa and 

Isabella reading a magazine? Yes, they are. 4. Is your brother playing football? No, 

he isn't. 5. ‘s Miguel swimming? Yes, he is. 6. Are Jane and Karol sleeping? No, 

they aren’t. 7. Are Evie and Aimee riding bikes? No, they aren’t. 8. Is Oliver eating 

diner? Yes, he is. a W p.58/1 (1 socks, 2 coat, 3 jacket, 4 cap, 5 boots, 6 dress, 7 

shoes, 8 skirt, 9 tie, 10 shorts, 11 trainers, 12 T-shirt, 13 jeans, 14 shirt, 15 jumper, 

16 trousers). 

2. Vypracuj W p.57/4 (podívej se do sešitu na látku z 11.5. Výrazy typické pro přít. 

časy a pracuj s ní) a dále vypracuj W p.59/3. 

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


3. Vytiskni si přílohu a vlep obě látky do sešitu anglického jazyka. Můžeš i 

přepsat. 

4. Pro žáky pracující ve smartu jsou nachystaná dvě poslechová cvičení. 

ČA

JS - 

VL 

1. Opakování – pracovní list č. 27 – cvičení 2  

2. Opakování list č. 28 – cvičení 3 – barevně vyznačit 5 typů podnebí podle mapky, 

která je přiložená u učebnice- Kdo nemá, tak na tomto odkaze ji najdete a třetí 

stránce: https://www.gasos-

ro.cz/web/images/dokumenty/vyukoveMaterialy/SEM_ZEM_SPI/SPI_52_7_Evropa

_podnebi_prezentace.pdf 

3. Učebnice str. 13 – přečíst a doplnit Oceány a moře do pracovního listu č.28 

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

 

INF 

Informatika 

Program Malování – STÁLE NEMÁM ÚKOL OD: J. Bílková, J. Starý, Jakub 

Jančík, M. Mazánik, E. Procházková (Jedna práce nebyla podepsána, takže 

nevím, kdo ji poslal.) 

Plnění úkolů je nutné pro hodnocení za II. pololetí školního roku 2019/2020. 

Pokud nebudete úkoly plnit, přijdete na komisionální zkoušky v srpnu. Na 

vysvědčení v červnu budete mít NEHODNOCENO. 

NOVÉ UČIVO – do školního sešitu (zapsat) 

Historie – vznik INTERNETU 

- První testovací síť roku 1968 (Velká Británie). Tato síť však neopustila hranice jedné 

budovy. 

- 1969 byla vytvořena univerzitní síť pojmenována ARPANET (z malé americké sítě 

ARPANET vznikl později nový název pro mezinárodní síť a to INTERNET). 

- 1992 komerční využití po celém světě včetně ČR, první grafické prohlížeče 

Počet připojených PC k internetu 

1989 - 100 000 počítačů 

1995 - 5 milionů počítačů 

2012 - 2,5 miliardy 

Úkol: Zjisti, kolik PC je k internetu připojeno v roce 2020. 

 Vyhledávání na internetu:  

Při vyhledávání na internetu používáme tzv. KLÍČOVÁ SLOVA.  

KLÍČOVÁ SLOVA jsou nejdůležitější slova v otázce. Před zadáním do 

vyhledávače je dobré si tato slova vybrat. Také si je můžeme v otázce podtrhnout. 

Příklad: Ve kterém roce se narodil Karel Gott? 

https://www.gasos-ro.cz/web/images/dokumenty/vyukoveMaterialy/SEM_ZEM_SPI/SPI_52_7_Evropa_podnebi_prezentace.pdf
https://www.gasos-ro.cz/web/images/dokumenty/vyukoveMaterialy/SEM_ZEM_SPI/SPI_52_7_Evropa_podnebi_prezentace.pdf
https://www.gasos-ro.cz/web/images/dokumenty/vyukoveMaterialy/SEM_ZEM_SPI/SPI_52_7_Evropa_podnebi_prezentace.pdf


Do vyhledávače tedy nepíšeme celou otázku, ale pouze vybraná klíčová slova.  

Konkrétně: Karel Gott 

Vyhledávač nám následně vyhledá webové stránky, kde potřebnou informaci 

najdeme. 

ČA

JS - 

PŘ 

1. Opakování – pracovní sešit – str. 29 a 30 – Vylučovací a kožní soustava 

2. Učebnice str. 52 – 53 – Nervová soustava – přečíst a doplnit do pracovního listu č. 

14 

3. Učebnice str. 53 dole – shrnutí a otázky k nervové soustavě – odpovědi napsat do 

pracovního listu č. 14 dole 

 

 


