
 

  

Učební plán na pátek 27. 11. 2020 

pro nejlepší děti na světě ze třídy 5. B 

 

 

 

 

 

Domácí vzdělávání 

Od 9:00 setkání na Meetu  

Individuální práce v hodině: 

Dodělej si hříchy, které Ti chybí, ať započneš prezenční výuku s čistým 

štítem! Pokud se sejdeme příští týden ve škole, tak bude zúčtování. To 

znamená, že vložíme některé vaše práce do hodnocení na školu online. 

Větší hříšníci nemusí nyní dodělávat všechny své nedodělky, ale 

vyberou si variantu, která jim bude nejvíce vyhovovat! 

Varianta A – slohák, kde napíšeš, proč jsi práci neděl/a případně 

neodevzdával/a. Slohová práce bude v celých větách a bude mít hlavu a 

patu. Napíšeš ji krasopisně psacím nebo tiskacím písmem 

s dodržováním pravopisu včetně velkých písmen. 

Varianta B – vybereš si alespoň některé výzvy a budeš se kát, že jsi je  

nedělal/a již dříve. Především blaho pro rodiče si bohužel užilo jen málo 

maminek a tatínků. 

Varianta C – referát na dobrovolné téma, které si vybereš s realizací 

příští týden. 

Varianta D – vymyslíš vlastní způsob, jak své hříchy odčiníš. Čerti a 

Mikuláš se již blíží!!! 

Nezapomeň na úkoly na Umíme češtinu a  Umíme Matematiku! 

Odpočinkový Kahoot na vyjmenovaná slova po B, který dělala Kateřinka 

pro třeťáky, byste měli zvládnout zde 

Chtěla bych Vás všechny moc pochválit, jak jste se snažili při distanční 

výuce! Jsem ráda, že jsme se vídali on-line na Meetu, ale na živo ve 

škole to bude určitě mnohem lepší. Jen to vstávání bude asi náročné. 

Doporučuji, abyste šli o víkendu brzy spát, lépe to zvládnete. 

Krásný víkend a užijte si první adventní neděli ve zdraví a v pohodě. 

S úsměvem Vaše Lucinka 

P.S.: A moc děkuji, že jste mě při únikovce zachránili. Jsem ráda, že Vás 

mám! 

 

 

 

https://kahoot.it/challenge/0719289?challenge-id=82eb6021-28cd-4d02-814f-8da72f663dbb_1606245880098


 

 

 

Výzva na tento den! 

Uděláš si pořádek v učení a na pracovním stole. 

Vyndáš si z aktovky starou plesnivou svačinu z října a sbalíš si tašku na 

pondělí dle pokynů níže.  

Doufám, že se situace nezmění a my se 30. 11.  2020 sejdeme v naší 

třídě. 

Celý týden s námi ještě budou studentky Pedagogické fakulty UK - Bára a 

Maruška, které si u nás tímto plní svou závěrečnou souvislou 

pedagogickou praxi. Některé hodiny Vás budou učit samy. 

Práce v dnešní hodině: 

Dáš si do kupy penál, abys měl/a ořezané všechny pastelky, tužky, pero, 

pravítko… Nachystáš si pracovní sešity a učebnice. 

Budeš potřebovat: 

Pondělí: Čtenářský blok - Deník, knížku Nejhorší děti na světě 

Úterý: Vlastivědný blok – Deník, vlastivědu učebnici i pracovní sešit 

Středa: Blok českého jazyka – Deník, učebnici, pracovní sešit 

Čtvrtek: Matematický blok – Deník, pracovní sešit, matematické 

minutovky 

Pátek: Deník, Všehochuť – opáčko, ještě upřesním. 

Oslava malé a velké Barunky bez zpěvu a tance a rozloučení se 

studentkami a jejich pedagogickou praxí v naší třídě. 

Předměty které Vás učí ostatní učitelé zůstávají dle rozvrhu, angličtina, 

OSV, FIE, na tělocvik budete chodit na procházky – nutné teplé oblečení, 

vhodná obuv, čepice, šála, rukavice. 

 

 

 

 

 


