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Týdenní plán třídy 5. A 

třídní učitelka Jitka Perníková 

                          18. 5. – 22. 5. 2020 

Ke sdíleným materiálům se dostanete prostřednictvím svého školního mailu (tzn. mailu dítěte).  

 
Jak se přihlásit do školního e-mailu: 

● přihlášení proveďte na: www.google.cz 
● formát loginu: novakfra@zstgm-ck.cz (František Novák – příjmení a první tři znaky křestního 

jména) 

● formát hesla: stejné přístupové heslo jako do systému Bakaláři 
 

Pokud se žák nemůže přihlásit do svého účtu, může kontaktovat svého třídního učitele přes e-mail rodiče, 
jiný e-mail nebo telefon 380 711 370. 

 

Rozdělení předmětů: 
1. Prioritní - doporučujeme zpracovat v plném rozsahu 

2. Ostatní - doporučujeme seznámit se s tématem a zpracovat úkoly dle vlastních možností  
3. Dobrovolné - pro zájemce 

 
                 

 

Milí žáci, 
tento netradiční způsob výuky již brzy skončí a my se co nevidět setkáme opět ve škole. Všechny 

musím moc pochválit, jak pilně a svědomitě jste pracovali, posílali úkoly, svoje výrobky, když 
jste něčemu nerozuměli, ihned jsme mě kontaktovali a to bylo prima.Cítila jsem, že se opravdu 

snažíte a byli jsme tak spolu na jedné vlně a to mě celou dobu moc těšilo. Velké díky si zaslouží 

i Vaši rodiče, babička s dědou nebo starší sourozenec,  kteří na vás dohlíželi a pomáhali. Vím, že 
to nebylo pro ně jednoduché a zaslouží si poděkování. 

Za chvíli přijde den, kdy se opět uvidíme a já budu chtít vidět portfolia s Vašimi pracemi. Proto 
Vám chci připomenout, vše si překontrolujte, podepište, abyste 25.5. měli vše v pořádku. Ti, co 

nepřijdou, budou dál sledovat online výuku a pracovat s námi jako dosud.Moc se už na Vás 

těším.  
 

Vaše paní učitelka 
                     

 

 
 
 
 
 
 

http://www.google.cz/


 

 

Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, 
T. G. Masaryka 213 

 
 

 

 
Základní škola T. G. Masaryka  
Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 
381 01 Český Krumlov 

tel.: +420/ 380 711 370 
e-mail:info@zstgm-ck.cz 

www.zstgm-ck.cz 

Bankovní spojení: ČSOB Český Krumlov 
č. ú.: 199750625/0300 

ONLINE POKLADNA: č. ú.: 274176214/0300 
IČO: 0058 3693 

 

        

PONDĚLÍ 18.5.  
 
Český jazyk: Téma - Shoda přísudku s několikanásobným podmětem 

● Nové učivo - PAMATUJ! Pokud v několikanásobném podmětu se vyskytne M rod živ., má přednost 

před ostatními rody. Z toho vyplývá, že v posudkovém slovesu se bude psát  - i. 

❏ Dokážeš str. 38 - moc hezká tabulka, která Ti pomůže pochopit učivo. Ve 4. třídě jsem se 

již o tomto učivo zmínila. Kdo si pamatuje? 
 

● Uč. str. 89/7 Věty napiš do Jč školního 
 

❏ 89/8 

● Zkus toto cvičení 

 

Matematika: Téma - Opakování učiva - Geometrické útvary v rovině 
● Tento týden M prověrku psát nebudeme, budeme se věnovat geometrii. 

● PS str. 40/5a 
● Zahraj si se sirkami(párátky) - zkus si cvič. 40/6,7 

● PS str. 40/8 - 11 včetně 
            

                       
Anglický jazyk:  
 

Anglický jazyk, skupina 1 - Mgr. Korchová 

Opakování - dům a nábytek 

● Zde si zopakuj slovíčka - dům a nábytek. U každého obrázku klikni na správné slovíčko.  

● Zde si můžeš na slovíčka zahrát hru Šibenice. Klikej na písmenka, ze kterých vznikne nějaký název 

nábytku nebo vybavení v domě.  

● V PS vypracuj tato cvičení: 

 PS str. 50/cv. 1 - podle obrázku napiš, kde se nacházejí jednotlivé předměty 

 PS str. 50/cv. 2 - a) nakresli svůj pokoj, b) napiš o něm šest vět  

 

 

Anglický jazyk, skupina 2  - Mgr. Ilkóová 

Opakování - Dům, vybavení domu. Přítomný čas prostý 

● zde si zahraj pexeso se slovíčky na dům a jeho vybavení. Zkus i další v nabídce. 

● na tomto odkazu si procvič přítomný čas prostý 

 

There is / there are - tvoření otázek a krátkých odpovědí 

● na tomto odkazu najdeš seznam cvičení na vazbu there is / there are. Postupně si je procvič. 

● na CD, které máš na konci pracovního sešitu, si poslechni odkaz Progress check Ex 4  (1.26).  

● na základě audionahrávky vypracuj v prac. sešitě - str. 50 /cvičení 4 ( 1= park, 2= church) 

           + str. 51 /cv. 5 

● Videokonzultace proběhne ve středu a v pátek od 9:00 hod. Sledujte info v mailech. 

 

 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/prisudek_a_nekolikanasobny_podmet1.htm
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=20
https://learningapps.org/353778
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-house-1-uroven?source=explicitExercise
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-simple-tense-2-uroven/1705
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/20.there/index.htm
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ČaS: Téma- Povrch Evropy 

● Přečti si v učebnici učivo o povrchu Evropy - str. 55-56 

● PS str. 40,41 Pracuj s mapou 
 

 

Tělesná výchova:  zahraj si v přírodě dětské hry -( kuličky, hra Na Pikanou, hry s míčem aj.) 

 

 

 
 

ÚTERÝ 19.5. 
 

Český jazyk:  Téma- Shoda přísudku s nevyjádřeným podmětem 
● Procvičujeme několikanásobný podmět - zde: 
● Dokážeš str. 37 - přečti si modrou kartu - Podmět nevyjádřený 

            Koncovka slovesa v přísudku se vždy řídí podmětem, i když podmět není vyjádřený, ale můžeme ho 

            určit z předešlé věty. Např. Děti si hrály venku. Běhaly a výskaly. (děti) 
● Dokážeš str. 37/3 

● PS sr. 57/26 
 

Čtení:  Čti si ze své mimočítankové četby - nezapomínej na Padlet 

                

 

Matematika: Téma - Rýsování 
Nezapomeň, pokud budeš sestrojovat rovnoběžku, potřebuješ 2 pravítka, na kolmici je třeba pravítko s 

ryskou Rýsuj přesně a svědomitě. 

 
● PS str. 41/12 

● PS str. 41/1 narýsuj a odpověď zapiš vedle 
            PS str. 41/2 

            PS str. 41/3 střed úsečky AB je zároveň střed kružnice k 
            PS str. 41/4 

 

ČaS: Téma - Odlišujeme se od ostatních živočichů 
● uč. str. 71 Přečti a prohlédni si obrázky 

● PS str. 39/30-32 včetně 
 

Pracovní výchova: zkus něco z námětů od paní vychovatelek 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/prisudek_a_nekolikanasobny_podmet2.htm
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STŘEDA 20. 5. 
 

Český jazyk:  Téma - Shoda přísudku s nevyjádřeným podmětem 
 

● Je středa a s ní pravidelný diktát, který najdeš - Dokážeš str. 38/5. Popros někoho, aby Ti ho 

nadiktoval. 
● Dokážeš str. 38/4 - Nezapomeň vyznačit podmět. 

● PS str. 57/27,28 
● Procvičuj zde: 

        

 

Čtení:  Přečti si Kůň a osel ze strany 151.              
 
Matematika: Téma- Rýsování 

● PS str. 42/5a,b - rovnostranný trojúhelník má všechny strany stejně dlouhé 

● PS str 42/6a,b 
● PS str. 42/7,9,10 Nezapomněl(a) si, jak se počítá obvod a obsah obdélníku? 

 

Anglický jazyk:  
Anglický jazyk, skupina 1 - Mgr. Korchová 

Opakování - obchody a místa ve městě, předložky místa 

● Zopakuj si slovíčka - v PS str. 50/cv 3 sestav z písmen nějakou budovu nebo místo ve městě. 

● Podívej se na obrázek města v PS str. 46/cv. 2. Podle vzorových vět tvoř otázky a odpovědi s frází 

There is/are...   

 

 Pokud se někde vyskytuje jedna věc, používáme tuto frázi: 

Is there…?  Yes, there is.  No, there isn´t.  

       

Pokud se někde vyskytuje více věcí, používáme tuto frázi: 

Are there … ? Yes, there are.  No, there aren´t. 

 

● Vypracuj PS str. 47/cv. 3 - podle obrázku ve cvičení 2 napiš, kde se budovy nacházejí. Do vět doplň 

vhodnou předložku místa (in front of = před, behind = za, between = mezi, next to = vedle a 

opposite = naproti) 

 

 

Anglický jazyk, skupina 2 - Mgr. Ilkóová 

To do, to have, to be v přítomném čase prostém. Sporty 

● zde si procvičuj gramatiku 

● na tomto odkazu si zahraj pexeso. Najdeš tu i neznámé sporty. 

 

Can/ can't  

● PS - str. 51 / cv. 6 - poskládej ze slov otázky a vyber k nim správnou krátkou odpověď. 

● PS - str. 51  - I can -  zde si ověř, co už umíš (I can = Já umím) 

 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/shoda_prisudku_s_podmetem1.htm
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-simple-tense-to-be-1-uroven/2083
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-sports-1-uroven?source=explicitMapGlobal
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Informatika - Mgr. Tereza Šimečková 

● Dnes si zkusíme takový online kvíz věnovaný informatice. Pokud můžete, zapněte si hudbu :-) 

● Čeká na Vás 15 otázek. Na každou odpověď máte jen 30 vteřin :-) Odkaz máte tady.  

○ DŮLEŽITÉ: Do kolonky “Enter nickname” napište své jméno a první písmeno z příjmení. 
○ Kliknutím na tlačítko “Ok, go!” spustíte kvíz. 

 

Hudební výchova: Zazpívej si své oblíbené písně        

                          
ČTVRTEK 21.5. 

 
Český jazyk: Téma- Shoda přísudku se všeobecným podmětem 
 

● Pamatuj!!! Pokud je podmět všeobecný a na ot. Kdo? Co? odpovídáme oni - píšeme v přísudku 

koncovku - i. Např. Říkali to v rádiu. 
● Otevři si Dokážeš na straně 39/1,2 

❏ procvičujeme: zde  

❏                      zde:                                  

 

Čtení: Pohádka o princezně, která chtěla čelenku z rosy 

● uč. str. 152 

● Odpověz a svoji odpověď zapiš do sešitu čtení. Piš hezky, nechvátej.  
Proč se jedná o pohádku a ne o pověst? 

 

Matematika: Téma - Tělesa 
 
      Dnes si zopakujeme tělesa 

● PS str. 43/1   
● MM str. 20/35,36                  

 
 

ČaS: Téma - Vodstvo Evropy 
●  Uč. str. 57 - 59 Ukazuj si nové poznatky na mapě 
● Zkus si odpovědět na otázky na straně 59 dole - Jak ti to šlo? 

● PS str. 42/1,2,3 
 

Tělesná výchova: proběhni se venku, zajezdi si na kole 

 

 
PÁTEK 22. 5. 

Český jazyk: Téma- Shoda přísudku s podmětem 
 

● Dokážeš str. 39/3 - vyhledej zájmena a podtrhni je, nad každým zájmenem napiš jedo druh. Pokud 

si zapomněl(a) druh zájem - nalistuj si v učebnici stranu 117, dole je přehled 
● PS str. 58/29,30,31 

● Komu shoda přísudku s podmětem dělá problémy, podívá se na toto video 

https://kahoot.it/challenge/03797545?challenge-id=65aff529-8faa-4192-8101-ee78f490d96f_1589472185390
http://www.ucirna.cz/cestina/shoda_prisudku_s_podmetem.php
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/shoda_prisudku_s_podmetem2.htm
https://www.youtube.com/watch?v=V3jLqt1SkHE
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Matematika: Téma - Souměrnost 
● PS str. 44/1,2,3 
● MM str. 21/37,38 

 

 Anglický jazyk:  
Anglický jazyk, skupina 1 - Mgr. Korchová 

Opakování učiva lekce 5 - popis domu, popis města 

● Poslechové cvičení: 

○ PS str. 51/cv. 4 - podle nahrávky č. 26 z CD v pracovním sešitě doplň k jednotlivým číslům 

správný název obchodu nebo místa ve městě 

● Čtení s porozuměním: 

○ PS str. 69/ cv. 2 - přečti si text a podle něj odpověz na otázky 

● Opakování slovní zásoby a gramatiky: 

○ PS str. 69/ cv. 3 - přečti si text a doplň vhodné slovo z nabídky 

 

Vypracovaná cvičení z tohoto týdne vyfoť a pošli na korchova@zstgm-ck.cz.  

 

Anglický jazyk, skupina 2 - Mgr. Ilkóová 

Shrnutí a opakování 5. lekce 

 

● There is / there are  - PS - str. 47 / cv. 5 - napiš 5 vět o městě Český Krumlov, ve kterých 

popíšeš, kde se  nachází významné instituce a místa ve městě (banky, divadlo, náměstí…) 

● PS - str. 69 / cv. 2  - přečti si text a odpověz na otázky 

● PS - str. 69/ cv. 3 - doplň vhodná slova z nabídky nad textem  

 

Svou práci za tento týden vyfoť a pošli na mail ilkoova@zstgm-ck.cz 

 

 

Výtvarná výchova: zkus něco z námětů od paní vychovatelek 

 
 

 

Tento týden jsi zvládl(a): 

 
V jazyce českém jsme procvičovali Shodu přísudku s několikanásobným, nevyjádřeným a všeobecným 

podmětem. Zopakovali a procvičili základní skladební dvojice. 
 

V matematice opakujeme učivo geometrie - rovnoběžky, kolmice, kružnice, geom. tvary a tělesa. 

Zopakovali jsme si počítání obvodu, obsahu obdélníku.  
 

V Času jste se dozvěděli informace o povrchu a vodstvu Evropy. V přírodovědě jsme se zaměřili na rozdíly 
člověka od ostatních ostatních živočichů. 

  

 
 
 

 

mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:ilkoova@zstgm-ck.cz
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 

 

Milé děti,  
 

tento týden jsou pro vás připraveny další nápady k tvoření a činnosti. 
 

 

Můžete si vybrat z této nabídky: 
 

1. Malování kamenů – budete k tomu potřebovat kamínky oválného tvaru, temperové barvy, štětec a 
bezbarvý lak, návod najdete v této příloze  

 

2. Květinové víly – návod pracovního postupu si můžete prohlédnout zde a tady  
 

3. Motýlci - návod, jak motýlky vyrobit, najdete zde 
 

4. Antistresové omalovánky - omalovánka sovy v této příloze , omalovánka peříček tady 
 

5. Housenku na listu - návod, jak si housenku vyrobíte, najdete v tomto videu  

 
 

 
nebo si můžete s rodiči zahrát tyto hry: 

 

1. Vadí, nevadí – návod, jak si hru zahrát, najdete zde 
 

2. Kroky - návod v této příloze  
 

 
 

       Fotografie vašich výrobků nám můžete stále zasílat na naše emailové adresy, budeme moc rády. 

 
Tady jsou naše emailové adresy: 

smetanova@zstgm-ck.cz 
prusova@zstgm-ck.cz 

nemeckova@zstgm-ck.cz 

 

Moc děkujeme dětem, které nám posílají fotografie svých výrobků.  

 

Moc vás všechny pozdravujeme. 

 

                                                             Vaše vychovatelky 

 

 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1dYj5ZTQAWcXSBG1OU62ebskaEpySnwJA
https://drive.google.com/open?id=1wgNdIc3DPKDE87FQTygODB7nMUvMDQbj
https://drive.google.com/open?id=1H7ZZ2v0nq6qAyA2rQWLE26XKkxqa43jp
https://drive.google.com/open?id=1Qvi0IgMVT7vVRj7XAPy-QUG48hZ63f8r
https://drive.google.com/open?id=1SRbdZnxK1zJIm5yLWpbGxnrax0ceJd1v
https://drive.google.com/open?id=1vnRRhpLbfrrtS7xJSWV7oHWtvdo43zHI
https://drive.google.com/open?id=1leGgcg0l4jhX00ead3OZvYvLQanET8oj
https://cz.pinterest.com/pin/313703930298269896/
https://drive.google.com/open?id=1jWofYjJVLDG_sJR2Ka03H1XRxNbU2FgU
https://drive.google.com/open?id=1oIC7fd5pPDbndVNL1FnzTAxz77O-fF0G
mailto:nemeckova@zstgm-ck.cz

