
PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  23. - 27. 3 
Třída:         5. B 

 

Český 
jazyk 

 

Zájmena 

• opakování zájmena osobní, přivlastňovací 

• ZÁJMENA UKAZOVACÍ ten (ta, to, ti, ty, ta) tento (tato, toto, tito, 
tyto) takový (taková, takové, takoví) týž , tentýž, onen, sám 

• uč. s. 98; prac. sešit s. 34 

• ZÁJMENA TÁZACI kdo?, co?, jaký?, který?, čí? 

• uč. s. 98; prac. sešit s. 35 

• ZÁJMENA VZTAŽNÁ kdo, co, jaký, který, čí, jenž 

• uč. s. 99; prac. sešit s. 35 
 
Procvičování: viz příloha v e-mailu 
 

Matem
atika a 
inform
atika 

M - Tento týden nás čeká geometrie. Bohužel někteří z vás mají sešit na 

geometrii ve škole. V tom případě vypracujte cvičení na list papíru, který pak 

vlepíte do sešitu jako novou stránku. 

 

1. Udělejte si zápis do sešitu – posílám ho v příloze 1 
2. Vypracujte cvičení z přílohy 2 

 

MIND - pracují ze svojí třídou. Práci navíc najdou ve skupině MIND5 ve výukovém 

programu Fred 

 
 
IVT – zpracovat úkol dle zadání v příloze 

 

Anglick
ý jazyk 

Prosím pošlete mi vaše projekty (týká se jen těch, kteří ještě neposlali) do 27.3. 

.,na: jrychlikova@zscernos.cz 

K procvičení: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language

_(ESL)/Sports/Sports_ek145zs 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language

_(ESL)/Sports/Sports_ve343mx 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language

_(ESL)/Daily_Routines/Daily_Routines_nh18772on 

 

prac. sešit: udělat str. 38+39 ..kdybyste čemukoliv nerozuměli, pište nebo volejte 
☺ 
P.S. Koukáte na Superstar?  
        Já ano.  
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        Přemýšlím, že bychom si udělali třídní Superstar (kdo by chtěl, zpíval by, kdo 
ne, mohl by říct básničku) Popřemýšlejte, co byste zvládli přečíst/zazpívat. Pošlu 
vám pár tipů 
P.P.S. Pokud nemáte Whatsapp, založte si účet. Budu tam posílat videa s 
vysvětlováním učiva. Take care! 
 

Přírodo
věda 

Svalová soustava  

1) učebnice str. 57 – prostudovat a zodpovědět otázky před i za - stačí ústně  

2) prezentace- shlédnout viz příloha, doporučuji, není povinné  

3) zápis do sešitu 

 

Vlastiv
ěda 

 Projděte si s pomocí přiložených prezentací učivo o Marii Terezii a Josefovi II. S 

pomocí prezentací si utvořte i zápis do sešitu (postupujte podle návodu v 

prezentaci;-)). PS: začněte prezentací na téma Marie Terezie. 

 

 
 
Hudeb
ní 
výchov
a                    
 
 
 
 
Tělesn
á 
výchov
a 

1. Pusť si pořad ČT Déčko - Hudební perličky Pavla Šporcla - Wolfgang 

Amadeus Mozart (vyhledej si tento díl v přehledu dílů na pravé straně 

stránky (https://decko.ceskatelevize.cz/hudebni-perlicky) 

2. Ověř si své znalosti kvízem, který rozklikneš přímo pod videem > šipkou si 

najdi kvíz číslo 2. 

3. Během týdne poslouchej jakoukoliv hudbu, kterou máš rád/a.      

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Milí žáci, 
tentokrát se v našich toulkách po historii českého sportu zaměříme na fotbal. Konkrétně 
na fotbalové EURO 2004. Vraťme se společně do doby, kdy jsme ještě byli ve fotbale 
konkurenceschopní a byla radost na náš národní tým pohledět.  
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1177823544-fotbalove-portske-s-prichuti-
bronzu/ 
 
a tady máte ještě pár pěkných gólů jako bonus : ) 
https://www.youtube.com/watch?v=bKOTKHtbM54 
 
Jinak se samozřejmě snažte zůstat pohybově aktivní. Běhejte, skákejte, házejte, 
kopejte.. Prostě se co nejvíc hýbejte. 
 
Sportu zdar. 

 
 

Další informace:  
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