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Týdenní plán třídy 5. A 

třídní učitelka Jitka Perníková 

                          25. 5. – 29. 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 

 

                 
                  

 
 
 
 

PONDĚLÍ 25.5.  
 
Český jazyk: Téma - Shoda přísudku s podmětem 

● PS str. 58/29-31 

● Procvičuj zde: máš tam i kontrolu, takže zjistíš, jak učivo ovládáš 
 

Matematika: Téma - Opakování učiva - Obvod, obsah, povrch geom. tvarů 
 Pamatuj!!! Obvod trojúhelníku: o= a+b+c 
                 Obvod čtverce: o=4. a 

                 Obsah čtverce: S= a.a 
                 Obvod obdélníka: o= 2. (a+b) 

                 Obsah obdélníka: o= a.b 
● PS str. 45/1,2 

                      45/3 nápověda: krychle má 12 hran 
                      45/4,5,6,7,8,9 

http://www.google.cz/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek#selid
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Anglický jazyk:  

 

Anglický jazyk, skupina 1 - Mgr. Korchová 

Opakování - dům, nábytek a předložky místa 

Do sešitu vypracuj tato cvičení: 

UČ str. 62/ cv. 1 - podle obrázku vpravo doplň do vět správnou předložku (in / on / under / next to / in 

front of / between / opposite / behind) 

UČ str. 62 / cv. 2 - podle obrázku vpravo napiš ke slovíčkům správné číslo 

 

Sloveso CAN / CAN´T 

Zapiš si do sešitu tento zápis: 

  

CAN = umí 

 CAN´T = neumí 

 

 U všech osob je tvar stejný: 

  I can sing.  (Já umím zpívat.) 

  We can´t ski.  (My neumíme lyžovat.) 

  He can play volleyball. (On umí hrát volejbal.) 

  She can´t dance. (Ona neumí tancovat.) 

 

 

Anglický jazyk, skupina 2  - Mgr. Ilkóová 

Opakování - vazba there is / there are, popis domu, předložky 

● zopakuj si gramatiku zde, popis domu zde 

● uč. str. 57/ cv. 4 - tvoř otázky a odpovědi písemně do sešitu (Př: Is there a swimming pool 

here? Yes, it´s  at the sports centre.)  

● uč. str. 62/ cv. 1 - napiš věty se správnými předložkami do školního sešitu 

 

Slovní zásoba   

● PS - str. 84 - C - Our town, Places in a town - slovíčka si přepiš i s výslovností do slovníčku 

(výslovnost zjistíš po napsání slovíčka a kliknutí na ikonku reproduktoru zde) 

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

 

 

ČaS: Téma- Podnebí Evropy 
● Přečti si v učebnici učivo o podnebí Evropy - str. 60 

● PS str. 43 -44 Pracuj s mapou 

 
 

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

 

 

 

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-obrazky-zvirata-1-uroven/2288
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5470
https://translate.google.cz/?hl=cs
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ÚTERÝ 26.5. 
 

Český jazyk:  Téma- Shoda přísudku s podmětem 
● PS str. 59/ 32 - 35 

● Procvičuj zde: 

 

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

                

Matematika: Téma - Obvod, obsah, povrch geom. tvarů 
● PS str. 46/10, 13, 16 

● Pokud budeš chtít, můžeš si vypočítat 46/14,15 
● Výsledky: cvič. 10 (36), cvič. 13 (54dm2), cvič. 14(26808cm2) 

● MM str. 22/39 
 

ČaS: Téma -Opakujeme Člověka 
● uč. str. 72 Na této straně je 19 opakovacích otázek z učiva Člověk. Zkus, zdali bys dokázal(a) na 

všechny odpovědět. Pokud ano, učivo si zvládl(a) velice dobře 

 
Pracovní výchova: zkus něco z námětů od paní vychovatelek 

 

 

STŘEDA 27. 5. 
 
Český jazyk:  Téma - Věta jednoduchá a souvětí 

● Je středa a s ní pravidelný diktát, který najdeš -Dokážeš str. 39/3 Popros někoho, aby ti ho 

nadiktoval. Opravit si ho můžeš sám podle učebnice. 

● Uč. str. 90 - přečti si červené karty 
● Pamatuj!!! Věty máme:  

○ a) jednoduché - vyjadřuje pouze 1 myšlenku, má jedno sloveso ve tvaru určitém 
○ b) souvětí - vyjadřuje více myšlenek, má nejméně 2 slovesa v určitém tvaru a podle počtu 

sloves (přísudků) určujeme počet vět v souvětí. Věty v souvětí jsou spojeny spojovacími 

výrazy (spojky, příslovce, zájmeny nebo čárkou) 
● Uč. str. 90/7 

● Dokážeš str. 40/1 Než začneš dělat cvičení, přečti si modré karty 
 

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

                                                    

Matematika: Téma- Rýsování 
● MM str. 23/41,42 
● PS str. 47/1 -8 

 

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

Sloveso CAN / CAN´T - kladná a záporná věta 

V PS vypracuj tato cvičení: 

 PS 48/1 - podle obrázků napiš, co osoba umí a neumí. 

 PS 49/3 - podle obrázků napiš věty o sobě.  

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_133
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Sloveso CAN / CAN´T - otázka a krátká odpověď 

● V tomto videu se podívej na různé aktivity a zjisti, jak se tvoří otázka a krátká odpověď se 

slovesem CAN.  

● Otázky a odpovědi si můžeš vyzkoušet i v tomto cvičení. 

● V pracovním sešitě vypracuj tato cvičení: 

○ PS str. 48/ cv. 2 - podle obrázků ve cvičení 1 vytvoř otázky a k nim krátké odpovědi.  

○ PS str. 51 / cv. 6 - ze slov sestav otázku, do rámečku vyber správnou odpověď. 

 

Anglický jazyk, skupina 2 - Mgr. Ilkóová 

Places in the town 

● PS - str. 50 /cv. 4 - pod obrázkem města si napiš, které místo se kde nachází (vepiš si názvy i do 

obrázku): 

1 - park     2 - church            3 - bank 

4 - museum    5 - supermarket   6 - theatre 

7 - school    8 - sports centre  9 - post office 

10 - cafés    11 - bus stop   12 - hotel 

● PS - str. 51/ cv. 5 - nyní pracuj s informacemi ze cv. 50/4 a odpovídej na otázky ve cv. 5 

 

Příprava na testování - čtení s porozuměním 

PS - str. 69/ cv. 2 - přečti si text a odpověz na otázky písemně do školního sešitu 

 

Informatika - Mgr. Tereza Šimečková 

● Dnes se podíváme na jeden online nástroj, pomocí kterého lze snadno vytvořit komiks :-) 

● Budeme pracovat v úplně novém prostředí, které je navíc v angličtině. Ale vy jste šikovní a určitě se 
rychle zorientujete :-) 

● Nejdříve se podívejte na toto video, ve kterém Vám ukážu, jak budete pracovat. 

● Tady máte odkaz na webové stránky, na kterých se komiks vytváří. 
● Dnes prozkoumáte všechny možnosti a nástroje, které Vám prostředí nabízí. 

○ Co byste měli zvládnout? 
■ 1) Vložit pozadí. 

■ 2) Vložit postavu, přesunout ji, zvětšit/zmenšit ji, přetočit ji zleva doprava a naopak 
■ 3) Vložit bublinu, přesunout ji, zvětšit/zmenšit ji, vložit do bubliny text. 

■ 4) Přenést jednu z postav nebo věcí do popředí. 

● Příští hodinu budeme v práci pokračovat, doufám, že Vás to dnes bavilo :-) Svou práci dnes 
nemusíte ukládat. Ukládání a odesílání hotového komiksu si ukážeme příště :-) 

 

Hudební výchova: Zazpívej si své oblíbené písně        

                          
ČTVRTEK 28.5. 

 
Český jazyk: Téma- Věta jednoduchá a souvětí 
 

● Podívej se na video: 
● Procvičujeme: Dokážeš str. 40  /2 

                     Dokážeš str. 41/3,4                          

https://www.youtube.com/watch?v=l7r_jkIqvIg
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/grammar/exercise5?cc=cz&selLanguage=cs
https://youtu.be/JKpkjw7HwSY
https://www.makebeliefscomix.com/Comix/
https://www.youtube.com/watch?v=IUMikkMdvTA
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Čtení:  Čti si ze své mimočítankové četby - nezapomínej na Padlet 

 

Matematika: Téma - Převody jednotek 
     

● PS str. 48/9- 14                 

 

ČaS: Téma -Rostliny a živočichové 
● Uč. str.61 -62  

● Zkus si odpovědět na otázky na straně 62 dole - Jak ti to šlo? 
● PS str. 44 

 

Tělesná výchova: proběhni se venku, zajezdi si na kole 

 

 
PÁTEK 29. 5. 

Český jazyk: Téma- Vzorce souvětí 
 

● Zkus pracovat s p. učitelkou zde: 
● PS str. - 60/36, 37 

 

Matematika: Téma - Převody jednotek 

● PS str. 48/ 15-17 

● PS str. 49/6,7 Pokud chceš 

 

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

Lekce 6 - popis osob 

● UČ str. 64/ cv. 1 - podívej se na obrázky s novými slovíčky, zde si poslechni jejich správnou 

výslovnost (v odkazu klikni na Page 64, Exercise 1a)  

● Vypiš si do slovníčku slovíčka 6A - PS str. 84, ve třetím sloupci oddíl My friends, Physical 

appearance)  

● UČ str. 64/cv. 2 - prohlédni si obrázky postav, přečti si krátké texty nad nimi a doplň do vět 

správná jména. Věty napiš do sešitu.  

● V PS vypracuj str. 52/cv. 1 - k obrázkům vyber vhodné slovo. 

 

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

 

 

Anglický jazyk, skupina 2 - Mgr. Ilkóová 

Příprava na testování - gramatika 5. lekce 

● PS - str. 69 / cv. 3 - doplň do cvičení slova z nabídky - cvičení napiš do školního sešitu 

 

Lekce 6 - People 

● uč. str. 64 / cv.1 - opiš si slovíčka do slovníčku, zde si poslechni jejich výslovnost (Page 64, 

Exercise 1a) 

● PS - str. 84 - oddíl 6A / My friends , Physical appearance (3. sloupec) - vypiš si další slovíčka 

https://www.youtube.com/watch?v=35YZuUqMSDM
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs
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(výslovnost zjistíš po napsání slovíčka a kliknutí na ikonku reproduktoru zde) 

● na tomto odkazu si procvič popis osob (zde si zvol další cvičení) 

● PS - str. 52 / cv. 1 - popiš lidi na obrázcích pomocí slov v nabídce (vazba have got / has got) 

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

 

 

Výtvarná výchova: zkus něco z námětů od paní vychovatelek 

 
 

Tento týden jsi zvládl(a): 

 
V jazyce českém jsme si zopakovali větu jednoduchou a souvětí, začali vytvářet vzorce souvětí. 

 
V matematice opakujeme počítání obvodu, obsahu geom. tvarů, převody jednotek. 

 

V Času jste se dozvěděli informace o podnebí Evropy, fauně a flóře. V přírodovědě jsme si zopakovali téma 
Člověk. 

  

 
 
 

 
ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 
 

Milé děti,  
 

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

 

Můžete si vybrat z této nabídky: 
 

1. Přáníčko pro kamaráda nebo kamarádku – budete potřebovat barevný papír, nůžky, lepidlo, tužku, 
pravítko a fixy, návod najdete v této příloze  

 

2. Moje rodina – do této předlohy namaluj nebo nalep fotografie členů tvé rodiny  
 

3. Písmohrátky - předlohu najdete zde 
 

4. Najdi 7 rozdílů - předloha v této příloze 
 

5. Jablíčkové obrázky - s pomocí rozkrojeného jablíčka a různých barviček můžete vytvořit pěkné 

obrázky jako v tomto videu  
 

nebo si můžete s rodiči zahrát tyto hry: 
 

1. Námořní bitva – návod, jak si hru zahrát, najdete zde a tady 

 
2. Vadí nevadí - návod je v této příloze  

https://translate.google.cz/?hl=cs
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/5-trida/people/describing-people/exercises.html
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-5-trida/people
mailto:ilkoova@zstgm-ck.cz
https://cz.pinterest.com/pin/549861435757563149/
https://drive.google.com/open?id=1hdUWTaWudJTo50xIG062aPTH1-w4jrd9
https://drive.google.com/open?id=1hdUWTaWudJTo50xIG062aPTH1-w4jrd9
https://drive.google.com/open?id=1lzVmW8JX5jgFVEDKpUlwhCmzhCiQNEJi
https://drive.google.com/open?id=1bUEeQDt4PoLRqJeNO-QaD7v_K8DdLfBq
https://cz.pinterest.com/pin/285556432610757258/
https://drive.google.com/open?id=15zy3IRilAxR4XMRM0CwMCQAH5439tSSt
https://drive.google.com/open?id=109J0QjoHNPfoKf0ljHO9Ek9-OEW0f1d0
https://drive.google.com/open?id=1jWofYjJVLDG_sJR2Ka03H1XRxNbU2FgU
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       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 

 

 

 

 

mailto:nemeckova@zstgm-ck.cz

