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Týdenní plán třídy 5. A 
třídní učitelka Jitka Perníková 

22. 6. – 26. 6.  2020 

Důležité informace - čtěte pozorně!!!  

1. Vybírání učebnic: středa 24. 6. 2020, 12:00 hodin 
2. Vyklizení skříněk: středa 24. 6. 2020, 12:00 hodin 
3. Předávání vysvědčení: 29. 6. 2020, 8:00 hodin 
4. Online pokladna: Prosíme o doplnění záporných zůstatků, kladné zůstatky u 

stávajících žáků se převádí do nového školního roku 
5. Info ŠJ:  Prosíme rodiče o navýšení inkasa (včetně svačiny) na nový školní 

rok - podrobnosti viz web školy (záložka JÍDELNA)  
6. Info nový školní rok: viz web školy DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ (červenec-srpen 

2020) 

 
 

               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). Při vstupu do budovy 
musíte mít roušku. 
Druhý příchod do školy se uskuteční 29.6. 2020 v 7: 50 hodin, kdy si přijdete pro vysvědčení. 
Nezapomeňte si fólie. 
                                                                                    Vaše paní učitelka 
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PONDĚLÍ 22. 6. 

 
Český jazyk: Téma - Oznámení 
 
Zamatuj!!! Oznámení může být ústní nebo písemné. Veřejná oznámení jsou spisovná. 
Oznámení soukromá- svatba, úmrtí, promoce apod. 
 

● přečti si zelené karty - uč. str. 106 
● Opakování: zkus přes fólii: uč. str. 110/6 

 
Matematika: Téma - Opakování učiva - Slovní úlohy 
 

● Dobrovolné slovní úlohy z PS str. 61 - 63 
  
Anglický jazyk (platí pro obě skupiny):  
Opakování učiva - názvy aktivit 

● poslechni si zde v oddíle Page 44 Exercise 1a názvy aktivit a v oddíle Page 44 Exercise 1b zkus 
podle zvuku uhodnout, o jaké aktivity se v ukázkách jedná 
 

Opakování - přítomný čas prostý, zájmena a předložky 
● na tomto odkazu si procvič přítomný čas prostý (pozor na 3. os. č.j.) 
● zde procvičuj záporné věty v přítomném čase prostém (doplňuj don´t / doesn´t). Na konci cvičení 

klikni na vyhodnocení. 
● PS - str. 63  /cv. 8 - napiš, co dělají Ed a Annemarie o víkendech 
● zde si zahraj pexeso - zájmena, předložky 
● PS - str. 64 / cv. 10 - doplňuj předložky 

 
 
ČaS: Téma- Bezpečí v silničním provozu, 1. pomoc 
 

● Přečti si učivo z přírodovědy str. 85 - 94 
 

 
ÚTERÝ 23. 6. 

Český jazyk: Téma - Oznámení 
● Vyber si jedno oznámení a napiš do sešitu 

○ našel si peněženku a kde si ji může majitel vyzvednout 
○ o sportovním dni, který bude probíhat ve vaší škole.  

 
Matematika: Téma - Opakování učiva 

● opakuj zde: a zde: 
 
Čtení: Pokračuj ve čtení mimočítankové četby 

 
ČaS: Téma- Opakování učiva 

● pro pobavení zde 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-1-uroven/1678
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-zajmena-1-uroven?source=explicitMapGlobal
http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/miliarda_pisemne_deleni1.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/pisemne_deleni_dvojcif1.htm
http://rysava.websnadno.cz/Prirodoveda-5rocnik.html
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STŘEDA 24. 6. 
Český jazyk:  Téma -  Opakujeme 
 

● vyber si libovolná cvičení zde: 
 
Čtení: Čti si ze své mimočítankové četby - nezapomínej na Padlet 
  
Matematika: Téma- Opakujeme 
 

● vyber si libovolná cvičení zde: 
 
Anglický jazyk (platí pro obě skupiny):  
 
Opakování - have got / has got / is 

● na tomto odkazu doplňuj have got / has got / is. Na konci cvičení klikni na vyhodnocení. 
● PS - str. 63 / cv. 5, 6 - doplňuj do vět vazbu have got / has got 
● zde si procvič popis osob 

 
Opakování - can / can´t 

● zde najdeš online cvičení - otázky 
● zde,  zde  a zde jsou další cvičení 
● PS - str. 64 / cv. 11 - piš, co Jason a Sophie umí a co neumí 

 
Informatika - Mgr. Tereza Šimečková 

● Zkuste si v programu Microsoft Word anebo v jiném textovém editoru vytvořit nový dokument. 
○ Udělejte nadpis 5. ročník 
○ Použijte odrážky a sepište, co nového jste se naučili v 5. ročníku. 
○ Dokument vhodně zformátujte a můžete mi ho poslat emailem. 

● Děkuji moc za všechny Vaše zaslané práce a přeji Vám hodně úspěchů v informatice v následujícím 
ročníku :-) 
 

Hudební výchova: Zazpívej si své oblíbené písně  
  
 

ČTVRTEK 25. 6. 
Český jazyk: Téma- Opakování 
 

● opakuj jména obecná a vlastní zde: 
 
Čtení: Čti si ze své mimočítankové četby - nezapomínej na Padlet 
 
Matematika: Téma - Opakujeme 
  

● zkus tento test 
 
 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
http://dum.zsamskrovi.cz/aj-test-vy_32_inovace_170
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/5-trida/people/describing-people/exercises.html
https://agendaweb.org/exercises/verbs/can/can-cant
https://www.grammar.cl/Games/Can_Cannot.htm
https://agendaweb.org/exercises/verbs/can/can-cant-present-simple
https://agendaweb.org/verbs/can-exercises.html
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search_mode=search&search1=Jm%C3%A9na+obecn%C3%A1+a+jm%C3%A9na+vlastn%C3%AD#selid
https://zskaznejov.webnode.cz/_files/200025687-528eb53884/VY_32_INOVACE_7_30.pdf
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ČaS: Téma - Opakujeme 

● poslechni si toto video:   
 
Tělesná výchova: proběhni se venku, zajezdi si na kole 
 
 

PÁTEK 26. 6. 
 
Český jazyk:  Téma -  Opakujeme 

● zkus tento test 
 
Matematika: Téma - Opakujeme 
 

● opakuj z předchozích cvičení, které si ještě neudělal(a) 
 
 
Anglický jazyk (platí pro obě skupiny):  
Opakování - there is / there are 

● zde najdeš online cvičení 
● PS - str. 62 / cv. 1 - popiš obrázek pomocí vazby there is / there are 

 
Opakování - Přítomný čas průběhový 

● zde si procvičuj tvoření průběhového tvaru sloves (sloveso + ing) 
● další cvičení najdeš zde, ZDE, zde, ZDE, zde 
● PS - str. 64/ cv. 12 - použij slovesa ve tvaru - ing. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=47RlM_OyOcs
http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_160
http://elovivo.com/introenglish/en/intro_english/lessons_wordlist/basic_english_lesson_08/lesson08a_ex.html
http://dum.zsamskrovi.cz/aj-test-vy_32_inovace_171
http://dum.zsamskrovi.cz/aj-test-vy_32_inovace_172
http://dum.zsamskrovi.cz/aj-test-vy_32_inovace_173
http://dum.zsamskrovi.cz/aj-test-vy_32_inovace_174
http://dum.zsamskrovi.cz/aj-test-vy_32_inovace_175
http://dum.zsamskrovi.cz/aj-test-vy_32_inovace_179
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 
 
Milé děti,  
 
v posledním týdnu před prázdninami si můžete vybrat z této nabídky: 
 
 
1. Housenku na listu - návod, jak si housenku vyrobíte, najdete v tomto videu  
 
2. Jablíčkové obrázky - s pomocí rozkrojeného jablíčka a různých barviček můžete vytvořit pěkné 
obrázky jako v tomto videu  
 
3. Srdíčkové přáníčko - návod najdete zde 
 
4. Melounový vějíř - k jeho výrobě budete potřebovat barevný papír, černý fix, lepidlo a dřevěné tyčky, 
třeba od nanuku, návod najdete v tomto videu 
 
5. Rybička, sovička, králíček, kytička nebo pejsek z barevného papíru, návod v tomto videu. 
 
6. Antistresové omalovánky - omalovánka sovy v této příloze , omalovánka peříček tady 
 
 
nebo si můžete zahrát tyto hry: 
 
1. Kroky - 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. 
 

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

nemeckova@zstgm-ck.cz 
 

!!!PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PRÁZDNINY!!! 
 

                                                             Vaše vychovatelky 
 
 
 

https://cz.pinterest.com/pin/313703930298269896/
https://cz.pinterest.com/pin/285556432610757258/
https://cz.pinterest.com/pin/172122016998262720/
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=1oIC7fd5pPDbndVNL1FnzTAxz77O-fF0G
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

