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T. G. Masaryka 213 

 
 

 

Týdenní plán třídy 5. A 
třídní učitelka Jitka Perníková 

15. 6. – 19. 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 

 
  
 
 
 Milé děti, 
jelikož se blíží konec školního roku a je třeba odevzdat všechny učebnice a vyklidit si svoje 
věci, které ve škole máte, dostavíte se všichni, kdo nechodíte do školy a vzděláváte se doma, 
ve středu 24.6.2020 ve 12:00 hodin, před hlavní vchod školy. Společně půjdeme do třídy, 
abychom mohli provést nezbytné úkony. Odevzdávat budete tyto učebnice: jazyk český, 
čítanku, vlastivědu s mapou, přírodovědu a učebnici anglického jazyka. Vše bude čisté, stránky 
vygumované, popřípadě slepené. Pokud máte některé učebnice zničené, budete je muset 
zaplatit, částka vám bude stržena z online pokladny.Nezapomeňte si přinést vyplněná čestná 
prohlášení o bezinfekčnosti, bez toho do školy nemůžete (viz web školy). 
Druhý příchod do školy se uskuteční 29.6. 2020 v 7: 50 hodin, kdy si přijdete pro vysvědčení. 
Nezapomeňte si fólie. 
                                                                                    Vaše paní učitelka 
 

 
  

 
 
 
 

 
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 

 

http://www.google.cz/
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PONDĚLÍ 15. 6. 

 
Český jazyk: Téma - Inzerát 

● Přečti si zelenou kartu ze stranu 95 
● Uč. str. 96/8,10 
● PS str. 68/1,2 

          69/3- 4 
 

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. 

● PS str. 56/38 -40 
 
 

Anglický jazyk (platí pro obě skupiny):  
Opakování - přítomný čas prostý 

● zde si zopakuj použití přítomného času prostého v oznamovacích větách ( pozor na koncovku  -s 
u sloves ve 3. os. č. j. - he/she/it ) 

● zde si zopakuj použití přítomného času prostého ve 3. osobě č. j. 
● ZDE si zopakuj použití přítomného času prostého ve všech osobách jedn. čísla i mn. čísla 

 
Opakování -  přítomný čas průběhový 

● zde se podívej na video (What is he doing?), zde najdeš další video s písničkou (What are you 
doing?) 

● ZDE je online cvičení - vyber takovou možnost, která odpovídá ději na obrázku 
● zde je cvičení na rozlišování přítomného času průběhového a prostého 
● PS - str. 57 / cv. 5 - slovesa v závorkách použij v čase přítomném průběhovém nebo prostém 

 
Vyfoť výsledky online cvičení a pracovní sešit a pošli je své vyučující:  
korchova@zstgm-ck.cz  a  ilkoova@zstgm-ck.cz  
 
 
ČaS: Téma- Šikana, týrání 
 

● Přečti si učivo z přírodovědy str. 79 -80 
● PS str. str. 45 Opakování 

 
Tělesná výchova:  zahraj si v přírodě dětské hry -( kuličky, hra Na Pikanou, hry s míčem aj.) 
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http://www.english-room.com/grammar/presentsimpletense_affirmative_1.htm
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present/third-person
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-forms.htm
https://www.youtube.com/watch?v=OYimASoZ6oI
https://www.youtube.com/watch?v=dcfxyH7CNQQ
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous-2.htm
https://www.helpforenglish.cz/article/2020033101-pritomny-cas-prosty-vs-prubehovy
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:ilkoova@zstgm-ck.cz
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ÚTERÝ 16. 6. 

Český jazyk:  Téma- Test, písemný projev 
 

● PS str. 70 
● PS str. 71/ 1- 4 

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

● PS str. 56/41 
● 57/1,3,6 - tyto sl. úlohy jsou dobrovolné 

 
 

ČaS: Téma - Člověk a informace 
● Uč. str. 81 -82 
● PS str.46 Opakování 

 
 
Pracovní výchova: zkus něco z námětů od paní vychovatelek 
 
 
 

STŘEDA 17. 6. 
 

Český jazyk:  Téma -  Písemný projev a věcné čtení 
 

● PS str. 72/ 5-9 
● Test PS str. 73 

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

● Dobrovolné sl. úlohy PS str. 58/7-10 
 

 
Anglický jazyk (platí pro obě skupiny):  
Opakování - zápor v přítomném čase prostém 

● na tomto odkazu si procvič stavbu záporné oznamovací věty 
● další cvičení na zápor v přítomném čase prostém najdeš zde, ZDE, zde, Zde 

 
Opakování - zápor v přítomném čase průběhovém 

● zde najdeš online cvičení na zápor v přítomném čase průběhovém 
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https://agendaweb.org/exercises/verbs/do-does-exercises/negative-1.htm
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-negative
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present/negative-write.htm
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present/negative-write-3.htm
http://elovivo.com/introenglish/en/intro_english/lessons_wordlist/basic_english_lesson_03/lesson03b_ex.html
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous-progressive/negative-forms
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Nová látka - tvoření otázek v přítomném čase průběhovém 

● na tomto odkazu najdeš prezentaci s opakováním a s novou látkou - zapiš si ji  podle instrukcí  
● uč. str. 66 / cv. 1a - přečti si příběh a najdi v něm lidi (Carla, Billy, Andy, Mrs. Fletcher) - můžeš 

si k tomu pustit tento video/audio odkaz s online výukou 
● zde najdeš online cvičení na tvorbu otázek 
● PS  - str. 56 / cv. 1 - ke každé otázce vyber vhodnou odpověď 
● zde si procvič tvorbu otázek a odpovědí 

 
Vyfoť výsledky online cvičení a pracovní sešit a pošli je své vyučující:  
korchova@zstgm-ck.cz  a  ilkoova@zstgm-ck.cz  
 
 
Informatika - Mgr. Tereza Šimečková 

● Dnes se podíváte na krátké video o digitálním světě. 
● Napište mi email, ve kterém bude binárním kódem zakódované Vaše křestní jméno :-) Ke kódování 

použijte tento list. 
 

Hudební výchova: Zazpívej si své oblíbené písně  
  
 
 
 

ČTVRTEK 18. 6. 
 

Český jazyk: Téma- Mluvený projev a věcné čtení 
● PS str. 74 - 76 

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

● Dobrovolně: PS str. 58/12,13,14 
 
ČaS: Téma - Zdraví a závislost 
 

● Uč. str. 83-84 
● PS str.47 -48 

  
 
Tělesná výchova: proběhni se venku, zajezdi si na kole 
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https://drive.google.com/open?id=1c8cb_4FCsxfkTXe_dfVUsLaRdbtp8htV
https://www.youtube.com/watch?v=hyjTOFTe28g&list=PLKd0EO4bnPPyTdf1i7tFwNv6Fg4ve1Lif&index=2
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous-progressive/question-forms
http://s.mound.free.fr/skyblues67/v+ing/vingqcm.htm
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:ilkoova@zstgm-ck.cz
https://www.o2chytraskola.cz/video/69
https://drive.google.com/open?id=11Ni-9l1mQuiL7YoNv85uv4lRf5Wa4xzS
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PÁTEK 19. 6. 

 

Český jazyk: Téma- Zpráva 
Zapamatuj!! Zpráva je krátká informace o události, která již proběhla 
 

● uč. str. 105 - přečti si zelenou kartu 
● zahraj si na moderátora: připrav si krátkou zprávu o současném dění a přednes ji rodičům tak, jako 

by si byla televizní moderátor večerních zpráv - nezapomínej na mimiku, melodii řeči, tempo atd. 
 
Matematika: Téma - Slovní úlohy 

● PS str. 59/1, 60/2 
 

 
 
 
Anglický jazyk (platí pro obě skupiny):  
Opakování - Progress check 

● uč. str. 74 / cv. 1a - napiš do školního sešitu 6 vět o tom, co dělají Dominic a Mark  
● uč. str. 74 / cv. 4a - do školního sešitu popiš osoby - napiš vždy 3 věty o Jamesi, Alexovi a Beth 

(drž se předlohy). Pak napiš 3 věty o sobě. 
● PS - str. 60 / cv. 1 - k popisu osob použij slova v rámečku 
● PS - str. 61 / cv. 3 - doplň věty v rozhovoru. Použij správně přítomný čas prostý a průběhový.  
● PS - str. 61 / I can - vyplň a ohodnoť sám/a sebe 

 
Vyfoť všechna cvičení 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 si se naučila psát inzerát 
 
V matematice počítáme slovní úlohy 
 
V přírodovědě jsme se dozvěděli něco o šikaně, týrání, kyberšikaně, zdraví , o drogách a ostatních 
závislostech. 
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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. Papírového motýlka - návod na výrobu motýlka si můžete prohlédnout v tomto videu 
 
2. Koníci omalovánka - vzory koníků zde a v této příloze 
 
3. Melounový vějíř - k jeho výrobě budete potřebovat barevný papír, černý fix, lepidlo a dřevěné tyčky, 
třeba od nanuku, návod najdete v tomto videu 
 
4. Rybička, sovička, králíček, kytička nebo pejsek z barevného papíru, návod v tomto videu. 
 
5. 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  
 
4. Vadí, nevadí – návod, jak si hru zahrát, najdete zde 
 
 

       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/771593348647931519/?e_t=9e622472919342169c63f5f1a5215a5e&utm_source=31&utm_medium=2004&utm_campaign=rdpins&utm_content=771593348647931519
https://drive.google.com/open?id=1tz3PiWbnwTpmW36_VPRY6snimaSAA-KA
https://drive.google.com/open?id=1bXgTFbTaEl8LP-A4JDcyYe2Zdh5Csz57
https://cz.pinterest.com/pin/293296994486600179/
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
https://drive.google.com/open?id=1jWofYjJVLDG_sJR2Ka03H1XRxNbU2FgU
mailto:nemeckova@zstgm-ck.cz

