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Týdenní plán třídy 5. A 

třídní učitelka Mgr. Jitka Perníková 

16. 3. – 20. 3. 2020 

 

PONDĚLÍ 16. 3.  
Český jazyk 

• Opakování – na tomto odkazu máš cvičení na dosud probrané učivo, opakuj: 
o  -ě/-je,  
o -mě/mně 

• Nové učivo – přípony – ský – v uč. na str. 76 si přečti červenou kartu 
o Nalistuj si str. 75 v učebnici a přečti si článek Sen noci kouřimské 
o Pak pracuj s folií _ zakroužkuj všechna slova s příponou ský 
o Sešit Jč – školní – udělej si tabulku dle cvič. 3/str. 75 a doplň 
o DÚ: online cvičení 

 
Matematika 

• Rozcvička: Napiš číslo, které je 
           a) o 3 desetiny menší než číslo 15,619 
           b) o 15 setin větší než 1,305 
           c) o 0,9 větší než 3,6 
           d) o 0,06 menší než 11,26 

• Souměrná tělesa: 
          a) PS str. 11/1,2 
          b) Pokud nemáš dokončeno v MM str. 6/11 dokonči si nyní. 
 

Tělesná výchova 
• Zacvič si nebo jdi s rodiči na vycházku 

 
ČAS – Jihomoravský kraj 

• Přečti si uč. na str. 26,27- pracuj s mapou (vše si na mapě najdi, budeš to potřebovat 
v testu). Nauč se především to tučně zvýrazněné. 

• Odpověz na kontrolní otázky: 
1. Kde leží Jihomoravský kraj, jaké je krajské město? Znáš jiná větší města, ukaž na 

mapě. 
2. Jaká řeka protéká krajem, jaké jsou její přítoky? 
3. Co víš o průmyslu tohoto kraje? 

 
Anglický jazyk, skupina 1 - Mgr. Korchová 

● Přítomný čas prostý – zápor DON´T 

- opsat zápisky z prezentace do školního sešitu – prezentaci najdeš v DÚ Bakalářích 

 

https://www.pravopisne.cz/2016/03/doplnovani-eje-ve-slovnich-spojenich-2-11/
https://cesky-jazyk-snadno.webnode.cz/a6-b/cviceni/tvoreni-tvaru-prid-jm-priponou-ny-ni-i/
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Anglický jazyk, skupina 2 – Mgr. Ilkóová 
 

● Přítomný čas prostý 
● udělej si do školního sešitu zápis z prezentace, kterou najdeš v DÚ na Bakalářích 
● procvič si určování času – prezentace What´s the time? v DÚ na Bakalářích – do 

školního sešitu 

 
 

ÚTERÝ 17. 3. 
Český jazyk 

● Nalistuj si uč. str. 76 a písemně vypracuj cvič. 4,5 do sešitu Jč školní. 
● Ústně str. 76/6,7 
● Přečti si na tomto odkazu a vypiš si z každé odrážky alespoň 2 zástupce do sešitu 

DÚ máš na Bakalářích – Domácí úkoly 
 
Matematika 

● Rozcvička: Napiš číslo, které je: 
 
a) o 15 setin menší než 12,12 
b) o 6 desetin větší než 5,06 
c) o 3,2 menší než 15,06 
d) o 0,06 větší než 1,06 

 
● Vypracuj PS str 12/1,2 
● Narýsuj tři body A, B, C. Narýsuj přímku AB. Narýsuj bodem C rovnoběžku p s přímkou AB. 

Kolik rovnoběžek s přímkou AB můžeme vést bodem C? Narýsuj přímku r, která je kolmá 
na přímku AB a platí B ∈ r.    

  
Čtení 

● Čti si libovolnou četbu 
 
 Čas 

● Přečti si Trávicí soustavu - uč. str. 60-61 
● Zkus si odpovědět na tyto otázky již bez učebnice (příprava test) 

a) Co tvoří trávicí soustavu? 
b) Kam putují nestrávené zbytky a co se s nimi děje? 
c) Nakresli a popiš pyramidu potravin 
d)Kolik máme mléčných zubů a kolik zubů tvoří stálý chrup 
e) Jak pečuješ o svůj chrup? 
 

Pracovní výchova 
• Vytvoř si libovolný výrobek z papíru 

 
 

https://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Cesky-jazyk/Pravopis/Pravopis-skupin-souhlasek/Pravopis-skupin-souhlasek-s-priponou-sky-help.html
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STŘEDA 18. 3.  
Český jazyk 

● Diktát na tomto odkazu 
● Dokážeš str. 11/1 - pokud nemáš vypracováno, vypracuj 
● Dokážeš str. 13 tabulku si přepiš do sešitu a barevně si vyznač tučně napsané informace. 
● Vypracuj cvič.1 na str. 14. 

DÚ – popros rodiče, ať ti nadiktují diktát v Dokážeš na str. 14/2 a u vyznačených slov urči 
slovotvorný základ. 

 
Anglický jazyk, skupina 1 - Mgr. Korchová 

● Procvičování přítomného času prostého 
- UČ str. 43/cv. 5 napsat do školního sešitu 

- PS str. 35/cv. 3, 4 (nahrávka je na CD v deskách pracovního sešitu) 

 

Anglický jazyk skupina 2 – Mgr. Ilkóová 
● Přítomný čas prostý - procvičování 
● Učebnice - str. 43/ cv. 3b) - napiš do školního sešitu 
● Prezentace My day (najdeš ji v DÚ na Bakalářích) - vytvoř správná slovní spojení (najdeš 

je i na str. 83 v PS) a použij je pro popis obrázků uvedených v prezentaci. Věty napiš do 
školního sešitu. 

 
Matematika – geometrie 

● Prověrka:    
○ Zaokrouhli čísla na     a) desetiny                         b) setiny 

                29,350 =   3,1446 = 
                84,14 =   47,351 
               5,04 =    5,054 = 
 

● Zopakuj si tělesa na tomto odkazu 
● PS str. 13/1,2 vypracuj 
● DÚ: Narýsuj přímku p. Narýsuj body A (A p ∉ ), B ( B p ∉ ). Narýsuj přímku r rovnoběžnou 

s přímkou p a procházející bodem A. Narýsuj přímku s kolmou na přímku p a procházející 
bodem B. Průsečík přímek r a s označ C. Jaký úhel svírají přímky r a s?   

 
Čtení 

● Pokračuj si v četbě 
 
Hudební výchova 

• Zazpívej si písničky, které jsme se učili a které se ti líbí 
 
Informatika – Mgr. Šimečková 

● V domácích úkolech v Bakalářích najdete soubor Obal knihy – Skládačka. jpg. 
● Soubor si stáhněte do počítače. 
● Klikněte na něj pravým tlačítkem, zvolte Otevřít v programu a vyberte Malování. 
● Použijte nástroj Vybrat a poskládejte obal knihy. 

https://www.umimecesky.cz/diktat-psani-me-a-mne-2-uroven/184
https://cs.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geometry-shapes/basic-geo-geometric-solids/e/identify-geometric-solids--3d-figures-
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● Snažte se být co nejpřesnější, protože skládáte dílky, kde je také písmo, tak aby Vám 
všechno sedělo, co nejlépe a neměli jste tam mnoho bílých mezer. 

● Hodně štěstí a při skládání se nerozčilujte. Nebo alespoň ne tak moc :-) 

 

ČTVRTEK 19. 3.  
Český jazyk 

● Doplň 
○ Vytvořte přídavná jména pomocí přípony – ský (ští), -cký (čtí): (horník) __ kahan, 

(hutník) __ průmysl, (strojník) __ veletrh, (dělník) __ plat, (botanik) __ ústav, 
(dramatik) __ výjev, (mladík) __ vzdor, (učedník) __ program, (řezník) __ pes, 
(kadeřník) __ salon, (domovník) __ byt, (taktik) __ manévr, (praktik) __ lékař, 
(komik) __ vzhled, (fanatik) __ obdivovatel, (mechanik) __ problém, (Atlantik) __ 
oceán 

● Dokážeš str. 14/3 
● PP str. 8 

 
Matematika 

● Prověrka 
○ Zaokrouhli čísla na a) desetiny                        b) setiny 

                13,305 =   5,1894 = 
               14,68 =   5,005 = 
               0,24 =    69,782 = 

● Vypracuj si graf v PS str. 14/1 
● DÚ: Narýsuj přímku p a na ní zvol bod A, mimo ni zvol bod B. Narýsuj přímku a, kolmou k 

přímce p tak, aby A ∈ a . Narýsuj bodem B přímku b rovnoběžnou s přímkou a. Jaká je 

vzájemná poloha přímek b a p? Odhadni výsledek a správnost odhadu ověř konstrukcí.   
 
Čtení 

● Pokračuj si v četbě 

 

PÁTEK 20. 3.  
Český jazyk  

● Opakuj mluvnici 
○ na tomto odkazu 
○ na tomto odkazu 
○ na tomto odkazu 

 
Matematika 

● Prověrka 
○ Zaokrouhli čísla na a) desetiny                        b) setiny 

                105,32=   7,458 = 
                11,32 =   14,561 = 
                8,259=   0,782 = 

● PS str. 15 
 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-psani-e
https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/-line-testy-z-ceskeho-jazyka/souhlaskove-skupiny-n-nn
https://www.gramar.in/cs/test.php
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Anglický jazyk, skupina 1 - Mgr. Korchová 
● Volný čas (4C) 

- vypsat slovíčka z UČ str. 44/cv. 1, PS str. 83 (druhý sloupeček – oddíl C 

Free time) 

- PS str. 36/cv. 1,2,3 

 

Anglický jazyk skupina 2 – Mgr. Ilkóová 
● Přítomný čas prostý – zápor 

● Opiš si prezentaci v DÚ na Bakalářích 

● Učebnice - str. 43/cv. 5a – napsat do školního sešitu 

● Pracovní sešit - str. 35/cv. 3, 4 (nahrávka ke cv. 4 je na CD v deskách pracovního 

sešitu) 

 
Výtvarná výchova 

• Namaluj si obrázek na libovolné téma 

 
 

Obecná informace: 
Bylo by dobré, pořídit si na každý předmět desky nebo fólie, vše označené jménem, do nichž byste 
si vkládali vytištěné materiály. Po příchodu do školy vám zkontroluji všechny materiály, vyplněné 
PS a sešity školní, některé z úkolů budou součástí testu, takže pracujte pečlivě a pravidelně. 
Nenechávejte vše na poslední chvíli.  
 
Pokud byste něco nevěděli, budu mít konzultační hodiny (viz web školy), popřípadě emailem. Přeji 
vám hodně zdraví a koronaviru zmar!!!! 

 
 
 


