
PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  9.11.-13.11. 

Třída:  5.A 
 

 

Český jazyk pondělí 9. 11. 

 zdvojené souhlásky – výklad + zápis do sešitu 

 PS 19/1,2 – DÚ (zkontrolujeme společně ve středu) 

 PS 20/4, 6 – DÚ (zkontrolujeme společně ve čtvrtek) 
úterý 10. 11. 

 opakování – zdvojené souhlásky 
středa 11. 11. 

 opakování – zdvojené souhlásky 

  kontrola DÚ – PS 19/1,2 
čtvrtek 12. 11. 

 opakování – zdvojené souhlásky 

  kontrola DÚ – PS 20/4, 6 

 minitest – zdvojené souhlásky 
pátek 13. 11  

 připravte si sešity na literaturu 
 kulturní referát: Antonín Dušátko, Anna Stella Krhounková 

 

Matematika Pracovní list  
 
Pátek geometrie - do školního sešitu na geometrii.  
1) Zapsat vlastnosti úhlopříček čtverce a obdélníku - rámečky na str. 23.  
2) Narýsuj: 23/1 a 23/3  
3) Ověř měřením vlastnosti úhlopříček 
 
 

Anglický jazyk p.uč. Srchová: 

-na začátku online hodiny si zopakujeme malým testíkem ve FORMS 

použití slovesa to be 

 

-uč. str.19/cv.5 - věty přepsat do sešitu grammar 

-prac.sešit str.14/cv.2, str.15/cv.4,5 

-domácí práce na známku najdete v TEAMS v ZADÁNÍ (odevzdat do 

13.11. také do ZADÁNÍ) prac.sešit str.13/cv.8, napsat dopis o sobě jako 

EMMA ve cv.7 

 

Angličtina Tlášková: 

 On-line lesson: talking about family, family tree, verb to be, 
possessive 's, pronouns - Unit 2 

 Revise vocabulary !!! Opakuj slovíčka WB pg.74/ 1D, 2A, 2B - on-
line zkoušení!! 



 Homework: workbook pg. 15/ 5,6 (kontrola on-line) 
 

Přírodověda  Aktivní účast při on-line hodině 

 Odevzdání testu Půda- budeme psát při on-line hodině v úterý 

 Učebnice - přečíst kapitolu Planety – str 27, 28 

 Zápis do sešitu - tentokrát samostatně podle učebnice a 
prezentace ( prezentace bude v chatu 5.A v teamsu) 

Chválím za účast v dobrovolném kvízu  
 
 
 

Vlastivěda Zápis do sešitu: 
Nadpis: Naši sousedé  
Menší nadpis: Německo  
1) Nakresli si vlajku Německa 
2) Vyhledej (učebnice, internet...) a zapiš údaje: a) rozloha (zaokrouhli na 
desetitisíce), b) počet obyvatel (zaokrouhli na miliony) 
 
 
 

Výchovy a 
volitelné 
předměty 

Hudební výchova - zahraj si hru na tělo 
https://www.youtube.com/watch?v=D1o_Xnx6_e8 

 

Další informace:  
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D1o_Xnx6_e8

