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Týdenní plán třídy 5. A 
třídní učitelka Jitka Perníková 

8. 6. – 12. 6.  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 8. 6. 
 
Český jazyk: Téma - Skladba 

● procvičuj větu jednoduchou, souvětí zde: 
● Zkus si test v PS na straně 65 -66 

 
 
Matematika: Téma - Opakování učiva - Slovní úlohy 
 
Tento týden budeme pokračovat v řešení slovních úloh. Pokud byste měli s některými 
problémy, netrapte se, nemusíte vypočítat všechny, některé jsou více složité, některé méně. 

● MM str. 28/50 
● PS str. 53/21 -23 
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Anglický jazyk (platí pro obě skupiny):  
Opakování - can / can´t 

● zde najdeš procvičování 
 
 

Opakování - přítomný čas prostý 
● zde se podívej na video, zopakuj si slovíčka  a zaměř se na stavbu vět v přítomném čase 

prostém  
● zde k tématu najdeš prezentaci, kde si zopakuj tvoření kladných a záporných vět a otázek.  

(odkaz na konci této prezentace je přístupný zde) 
● zde najdeš cvičení na zopakování  přítomného času prostého 
● další cvičení najdeš na TOMTO a tomto odkazu 
● v úterý dostaneš na mail jednoduchý pracovní list, který si buď vytiskni a vyplň perem 

nebo ho vyplň v programu word na počítači  
 
Vyfoť výsledky všech online cvičení a pošli je společně s pracovním listem své vyučující: 
korchova@zstgm-ck.cz  a  ilkoova@zstgm-ck.cz  

 
 

ČaS: Téma- Hory a oblasti s neporušenou přírodou 
● Přečti si v učebnici učivo na straně 68 -69 
● Zkus odpovědět na otázky na straně 69 dole 
● PS str. 46 -48 

     Tímto jsme ukončili vlastivědu a budeme se věnovat již pouze přírodovědě. 
 

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

 
 

ÚTERÝ 9. 6. 
Český jazyk:  Téma- Interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí  
 

● Prav. pětiminutovky str. 52 celá - kontrola podle klíče vzadu 
● Zkus si vzorce souvětí - zde: Nezapomeń nejdříve označit slovesa vlnovkou, pak 

zakroužkovat spojovací výrazy a až potom napsat vzorec souvětí. např. V1, protože V2. 
 
Čtení:  Čti si ze své mimočítankové četby - nezapomínej na Padlet 
   
 
Matematika: Téma - Slovní úlohy 

● PS str. 53/24 - 26 
● MM str. 28/51 
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https://agendaweb.org/exercises/verbs/can/can-cant-2
https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM
https://drive.google.com/open?id=1tC37_QoMi9o75MRmdpIcEftNOpT80V6v
https://www.helpforenglish.cz/article/2009070704-pritomny-cas-prosty-a-prubehovy
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present/affirmative-forms-2
http://www.english-room.com/grammar/isare_1.htm
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present/affirmative-quiz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:ilkoova@zstgm-ck.cz
http://www.brumlik.estranky.cz/file/858/vzorcevet.htm
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ČaS: Téma - Lidské výtvory 
● PS přírodovědy -  str. 41 -42 

Člověk a příjem informací - zapiš na volné řádky toto: vzdělání, usnadnění práce, ušetření 
času, k získání informací, ke komunikaci, relaxaci. 

            Počítač - obrazovka (monitor), klávesnice, myš, tiskárna 
● Pak pokračuj na téže straně cvičením 1,2 

 
● volné řádky str. 42 nahoře.Jednoduché stroje zapiš toto: Usnadnění práce. Základní 

jednoduchá zařízení jsou: nakloněná rovina, kladka, páka, kolo. Tato zařízení 
nepotřebují dodávat energii, zmenšují potřebnou sílu, a tak usnadňují lidskou práci. 

● Pak pokračuj na téže straně cvičením 1- 4 
 

● V učebnici přírodovědy si přečti Partnerství a manželství na straně 74 -75 
 

 
Pracovní výchova: zkus něco z námětů od paní vychovatelek 
 
 
 

STŘEDA 10. 6. 
 

Český jazyk:  Téma - Skladba, vzorce souvětí 
 

● Je středa a s ní pravidelný diktát, který najdeš zde: 
● PP str. 53,54 Kontrola dle klíče vzadu 

 
Čtení: Čti si ze své mimočítankové četby - nezapomínej na Padlet 
  
 
Matematika: Téma- Slovní úlohy 

● MM str.29/52 
● PS str. 54/27,29, 30  

 
 
Anglický jazyk (platí pro obě skupiny):  
Nová látka - přítomný čas průběhový 

● zde se podívej na video s přítomným časem průběhovým  
● ZDE najdeš prezentaci. Zapiš si do školního sešitu zápis. Využij i odkaz na konci 

prezentace k pochopení a upevnění látky. 
 

Procvičování - přítomný čas průběhový 
● odkaz1 - časování slovesa to be (am, are, is) 
● odkaz2 - výběr z možností 
● odkaz3 - tvoření průběhového času (sloveso + koncovka -ing, např. draw+ing =drawing) 
● PS - str. 54 /cv. 1 - k osobám napiš čísla činností, které právě dělají 
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http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=81&sel=1
https://www.youtube.com/watch?v=TR5RcutMu7c
https://drive.google.com/open?id=1fSoZDO2mx71wPsm07r7EYDJeJpQm-rU3
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous.htm
https://agendaweb.org/verbs/present-continuous/index.html
http://www.english-room.com/grammar/presentcontinuous_1a.htm
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● PS - str. 54 /cv. 2 - napiš, co lidé na obrázcích dělají 

Vyfoť výsledky všech online cvičení a prac. sešit a pošli je své vyučující:   korchova@zstgm-ck.cz  a 
ilkoova@zstgm-ck.cz  

 
Informatika - Mgr. Tereza Šimečková 

● Pokračujeme v práci s komiksem na těchto stránkách.  
● Tentokrát už se opravdu pokuste vytvořit krátký příběh se 3 obrázky, které na sebe tedy budou 

navazovat. 
● Využijte další 2 funkce:  

○ Give me words 
○ Masks 

● Těším se na Vaše další vydařené komiksové příběhy. tak mi je nezapomeňte poslat. Návod, jak 
komiks odeslat emailem byl v minulém plánu :-) 
 

Hudební výchova: Zazpívej si své oblíbené písně  
 
 
  

ČTVRTEK 11. 6. 
 

Český jazyk: Téma- Jednoduchý tiskopis - přihláška 
 

● Uč. str. 93- zde máš zelenou kartu, tu si přečti. Jednoduchý tiskopis je např. přihláška. Zapamatuj 
si, co by měla přihláška obsahovat,. Zda si to pamatuješ, se přesvědčíš ve cvič. 1 na straně 93 v 
učebnici 

● Procvičení:  PS str. 67/1 
 
 
Čtení: Čti si ze své mimočítankové četby - nezapomínej na Padlet 
 
 
Matematika: Téma - Slovní úlohy 
  

● PS str. 54/31 -33 Řešení: úloha 32 - S= - 22°C, J= - 33°C 
                                     úloha 33 - 11 hostů 

● MM str. 29/53 
 
ČaS: Téma - Lidské výtvory 
  

● PS str. 43 -44, na straně 44 tento zápis do volných linek: Využívání krajiny způsobuje 
narušení životního prostředí organismů. Je třeba poznávat přírodní zákonitosti, 
udržovat rovnováhu v přírodě. 

● Uč. str. 76 -78 Soužití mezi lidmi 
 
Tělesná výchova: proběhni se venku, zajezdi si na kole 
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PÁTEK 12. 6. 

 

Český jazyk: Téma- Jednoduchý tiskopis - dotazník 
● Uč. str. 94- přečti si zelenou kartu, co je to dotazník.  
● Přes fólii si zkus vyplnit dotazník na téže straně v učebnici 
● PS str. 67/2,3 

 
Matematika: Téma - Slovní úlohy 

● PS str. 55/34-36  řešení: úl. 34 - a)856 b) 429 
                                    úl. 35 - 1875l 

 
 Anglický jazyk (platí pro obě skupiny): 
Opakování gramatiky 

● zde si procvič anglickou gramatiku, kterou už znáš (doplňuj is nebo are) 
 
Procvičování - přítomný čas průběhový 

● znovu si projdi tuto prezentaci. Zaměř se na tvoření záporu ve větách. 
● zde si procvič použití záporu ve větách v přítomném čase průběhovém 
● zde si zopakuj tvoření průběhového tvaru sloves (sloveso + ing). V případě pochybností se 

podívej do této prezentace (obr. 8 a 10: - ie se mění na -y, -e na konci slovesa se 
vypouští, zdvojování souhlásek b, n, t před -ing) 

● PS - str. 57 / cv. 3 - v každé větě použij nejprve přítomný čas prostý a v její druhé části 
přítomný čas průběhový 

● PS - str. 57 / cv. 4 - oprav věty - první větu vždy převeď do záporu a ve druhé větě 
oprav původní tvrzení kladnou větou. 
 

Vyfoť výsledky všech online cvičení a prac. sešit a pošli je své vyučující:   korchova@zstgm-ck.cz  a 
ilkoova@zstgm-ck.cz  
 
 
Výtvarná výchova: zkus něco z námětů od paní vychovatelek 
 

 
 

Tento týden jsi zvládl(a): 
 
V jazyce českém jsme si skladbu a vzorce souvětí. 
 
V matematice počítáme slovní úlohy. 
 
V Času jste se dozvěděli informace o oblastech s neporušenou přírodou. V přírodovědě pokračujeme v učivu 
Člověk ve společnosti.  
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http://www.english-room.com/grammar/isare_1.htm
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http://www.english-room.com/grammar/presentcontinuous_2a.htm
https://www.slideshare.net/BernadettaU/present-continuous-tense-25790326
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. Roztomilá myška z papíru – myšku si můžete vytvořit z barevného papíru podle tohoto videa  
 
2. Papírový páv - k jeho výrobě budete potřebovat barevný papír, lepidlo, nůžky, černý fix, návod najdete 
v tomto videu 
 
3. Rybička, sovička, králíček, kytička nebo pejsek z barevného papíru, návod v tomto videu. 
 
4. Antistresové omalovánky - omalovánka sovy v této příloze , omalovánka peříček tady 
 
 
nebo si můžete zahrát tyto hry: 
 
1. Směšný příběh - návod v této příloze  
 
2. Písmena – návod, jak si hru zahrát, najdete zde 
 
3. Vodní štafeta - návod je 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 
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https://cz.pinterest.com/pin/589760513691909773/?e_t=8363e68fb7dc430b944e4fe6a39b3647&utm_source=31&utm_medium=2025&utm_campaign=homefeednewpins&utm_content=589760513691909773
https://cz.pinterest.com/pin/802063014879417562/
https://cz.pinterest.com/pin/456552480978305233/?utm_campaign=rdpins&e_t=f578b7fcf1be48539ecc72a479af7018&utm_medium=2004&utm_source=31&utm_content=456552480978305233
https://drive.google.com/open?id=1vnRRhpLbfrrtS7xJSWV7oHWtvdo43zHI
https://drive.google.com/open?id=1leGgcg0l4jhX00ead3OZvYvLQanET8oj
https://drive.google.com/open?id=11BL1J_P5wMEd3GZRnX33EaXETpCDbOYt
https://drive.google.com/open?id=1omVKS3A14KKQ7pdwBrFT9LoH8c9BuX9a
https://drive.google.com/open?id=13qYMnC37utUq9BqcJU7kluNA3pwbfCgc
mailto:nemeckova@zstgm-ck.cz

