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Jméno a příjmení žáka: …………….……………………... 

5. B 

 

9. TÝDENNÍ PLÁN 

na týden od 25. 1. do 29. 1. 2021 
 

Třídní učitel: Mgr. Zuzana Prausová, z.prausova@seznam.cz, tel. 732 565 148 

Vydávání výpisu vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021  

Výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 se bude vydávat ve čtvrtek 28. 1. 2021. 

Žáci či rodiče si mohou výpis vysvědčení vyzvednout kdykoliv během dne, od 8:00 – 15:00 ve 

vestibulu školy.  

Nevyzvednuté výpisy vysvědčení budou k dispozici ve vestibulu ještě následující týden, tj. od 1. – 5. 

února (týden před jarními prázdninami) a to pro žáky či rodiče žáků, kteří budou pracovat 

v distančním režimu. Po jarních prázdninách bude možno výpis vysvědčení převzít od třídního 

učitele. 

Pozor změna:  

Od tohoto týdne budou meety probíhat v čase od 8:45 – 9: 45 hodin s malou přestávkou a budeme se 

věnovat dvěma předmětům. 

Z organizačních důvodů budou týdenní plány vyvěšeny na webu školy až v pondělí ráno, kdy budou 

také k vytištění.  

PROSBA: Paní V. Hradilová žádá všechny, kdo mají vypůjčené knížky, aby je co nejdříve vrátili. 

Lze si také vyzvednout předem připravené knihy.  

 Připomínám,  

že ti žáci, kteří nemají možnost úkol vyfotit a poslat, protože nemají připojení k internetu, budou 

úkoly odevzdávat ve vestibulu školy, nejlépe v pondělí ráno (je na počkání je opravím), kdy bude 

možné vyzvednout hned nový týdenní plán. Protože distanční výuka je povinná, žáci jsou povinni 

zadané úkoly plnit. Úkoly budou hodnoceny.  

Pozn.: 

POSÍLEJTE MI PROSÍM JEN VYŽÁDANÉ ÚKOLY a snažte se je posílat včas (denně). Děkuji  
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PONDĚLÍ: Dnes 1 úkol k odeslání. 

ČJ  

PS str. 23, cv.10, 11 – pracuj podle zadání (pádové otázky i vzory podst.jmen mužského i 

ženského rodu máte ve školním sešitu). Obě tato cvičení mi prosím vyfoť a pošli. 

- do školního sešitu si zapiš zápis: 

                              Vzory podstatných jmen rodu středního 

 

MĚSTO – podst. jm., která jsou v 1. p. zakončena na-o (pravítko, okno) 

MOŘE – podst. jm., která jsou v 1. p. zakončena na-e, -ě (slunce, hřiště) 

KUŘE – podst. jm., která jsou v 1. p. zakončena na-e, -ě a v 2. p. na-ete, -ěte (ptáče, poupě) 

STAVENÍ – podst. jm., která jsou v 1. p. zakončena na-í (údolí, krmení) 

ČT    

- Čítanka str. 91-93 – přečti si pozorně 

- Nakresli podle popisu v textu Černomůrku, kresbu vyfoť a pošli mi, prosím. 

M  

- PS str. 21, cv.20, 21 a sloupeček na okraji stránky- písemné dělení (5 příkladů)-meet 

____________________________________________________________________________ 

ÚTERÝ: Dnes 1 úkol k odeslání. 

 

ČJ  

- Uč. str. 90, cv.3 – napiš pouze doplněná slova do sešitu-meet 

- Uč. str. 91, cv.4 – ústně-meet 

- www.gramar.in  – 4. ročník, Urči střední vzor-procvičování-meet 

M  

- PS str. 21, cv.16, 17 

- PS str. 21, cv.19-meet 

VL  

- Uč. str. 28-29 Jihočeský kraj – přečti, prohlédni obrázky 

- Vypracuj úkol č.4 v modrém rámečku na straně 28 – obrázek s názvem prosím vyfoť a pošli 

- PS str. 20 – vypracuj s pomocí učebnice a mapy ČR. Tuto stranu vyfoť a pošli. 

_______________________________________________________________________________ 
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STŘEDA: Dnes 1 úkol k odeslání. 

ČJ  

- PS str. 23, cv.9 – vypracuj podle zadání (důkladně si ho přečti). Toto cvičení mi prosím vyfoť 

a pošli.  

M   

- PS str. 21, cv.15 -meet 

- PS str. 21, cv.18 

PŘÍ   

- Uč. str. 24 – přečti, prohlédni obrázky, další informace o Slunci najdeš na internetu  

- PS str. 14 – vypracuj s pomocí učebnice-meet 

_________________________________________________________________________________ 

ČTVRTEK: Dnes 2 úkoly k odeslání. 

 

ČJ  

- Uč. str. 91, cv.5 b) – doplň-meet, a přepiš do sešitu prvních 10 vět. Toto cvičení mi prosím 

vyfoť a pošli.  

M_ 

- PS str. 21 – sloupeček písemné dělení-meet 

- PS str. 21 – vyber si 6 příkladů s písemným násobením na okraji stránky 

Celou stranu prosím vyfoť a pošli.  

 

VL  

- Uč. str. 30-31 Plzeňský kraj – přečti, prohlédni obrázky 

- PS str. 21 – vypracuj s pomocí učebnice 

___________________________________________________________________________ 

PÁTEK: pololetní prázdniny 

- dnes meet neproběhne 

 

Anglický jazyk: skolabatova@seznam.cz 

Milá třído , 

stále zůstáváme u nakupování a číslovek do 100. 

1. Pečlivě si přepište do sešitu English cv. 2 na str. 16 v učebnici a frázi se nauč. 
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2. V pracovním sešitě vypracuj cv. 3 na str. 16 a cv. 4 a 5 na str. 17. Tato cvičení mi pošlete na můj 

e-mail (ne na Messenger) do čtvrtku 28. 1. nebo přineste do vestibulu školy (prac. sešity si 

podepište!). Potěšilo by mě, kdybyste do mailu připsali pár vět, pozdravili a napsali, kdo úkol 

vlastně posílá. 

3. Kdo má chytrý tlf/tablet, stáhněte si aplikaci na procvičování slovíček DUOLINGO. 

4. Dále můžete procvičovat na stránkách Free time activities worksheet, numbers to 100 worksheets 

(liveworksheets.com), shopping worksheets (liveworksheets.com) - určitě se vám budou líbit a 

mnohé si procvičíte a naučíte .  

Těším se v úterý na Meetu . P. Baťová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liveworksheets.com/search.asp?content=numbers+to+100
https://www.liveworksheets.com/search.asp?content=numbers+to+100
https://www.liveworksheets.com/search.asp?content=shopping

