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Týdenní plán třídy 5. A 

třídní učitelka Mgr. Jitka Perníková 

23. 3. – 27. 3. 2020 

Obecná informace 
 
Nezapomeň!!! Všechny úkoly si shromažďuj postupně do svých složek. Budu 
chtít vše vidět a bude to i ohodnoceno. Můžeš i ofotit a poslat na mail: 
pernikova@zstgm-ck.cz 

 
PONDĚLÍ 23. 3.  

Český jazyk – Téma: Předpony s-, z-, vz-, vs- 
● Opakování – na tomto odkazu máš cvičení na dosud probrané učivo, opakuj:  

 
● Nové učivo – toto učivo je dost náročné, hodně se v něj chybuje, a proto se mu 

svědomitě věnuj. Ale neboj, až přijdeš do školy, znovu si to zopakujeme a vysvětlíme - 
tak tedy Předpony s-,z-,vz-,vs- 

○ již víš, jaký je rozdíl mezi předložkou a předponou a nyní se budeme pouze zabývat 
pravopisem tučně zvýrazněných předpon. 

○ Otevři si Dokážeš na str. 15 a nahoře je velice hezká tabulka. Tu si nejprve přečti. 
○ Zápis do sešitu Jč- Š 

Předpony s_/se-, z-/ze-, vz/vze 
 
  s/se 

1. význam shora dolů, z povrchu pryč 
sklonit, shýbnout se, spadnout, svrhnout, stékat, setřít, shodit, smýt - 
můžeš si napsat další 

2. význam směr dohromady 
scházet se, sdružovat se, shromáždit, shodnout se, sbližovat, smluvit se, 
sjednotit - opět si můžeš připsat 

3. v ustálených slovech - nauč se  
skončit, schovat, splatit, spotřebovat, strava, strávit, spropitné, stmívat se, 
shořet, sfouknout, stěžovat si, shnít, spálit, schválit, strnout, spatřit, stesk 
 

                        z-/ze 
                           1. ve významu změny stavu 
                             zčervenat, zchudnout, zbohatnout, zničit, zbavit se, zhroutit, 
                             zhubnout 
                         2. ve významu dokončení děje 
                             zemřít, zchátrat, zlomit, zklamat, zkřivit, zkrátit 
                         3. význam odloučení 
                             zběhnout, zříci se                    

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-jedno-versus-dve-pismena-c-ts-s-zs-2-uroven/2859
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                         4. u sloves, která jsou odvozená od podst. nebo příd. jmen 
                             zhudebnit, zdůraznit   
                         5.  v ustálených slovech 
                              zkouška, zpěv, způsob, zkoumat, zpověď, zpytovat, způsobit    

 
○ Pak si otevři učebnici na str. 71. Vem si smazávací tabulku a udělej si 3 sloupce:        

s-            z-                    vz- 
○ vyhledej v textu slova s předponami a zapiš si je do sloupců 
○ dole na straně 71 se znovu podívej na červenou tabulku a porovnej ji se svými 

zápisky v sešitě, popřípadě si ještě doplň slova, která v sešitě nemáš napsaná - jde 
o to, abyste měli co nejvíce příkladů. 

○ uč. str. 72/5         
● Procvič si na tomto odkazu 

 
Matematika – Téma: Vyhledávání dat, třídění 

 Prověrka:    
o Zakrouhli čísla na a) desetiny                        b) setiny 

               12,75 =    27,603= 
               123,07 =    1,774 = 
                6,005 =   102,52 
 M PS str. 16/2, PS17/1 
 

Tělesná výchova 
 Protáhni se, zacvič si,  

 

ČAS – Olomoucký kraj 
● Nejprve zhlédni video zde: pracuj s mapou 
● Pak si otevři učebnici na str. 28 a zkus si odpovědět na otázky dole _ Pro žáky z 

Olomouckého kraje, podívej se na zajímavosti na straně 29 
● Opakuj: Umíš najít kraje? - zde: 

 

Anglický jazyk, skupina 1 - Mgr. Korchová 
Opakování učiva 4. lekce 

● Zapiš anglicky tyto hodiny do školního sešitu: 

7:30     8:10 

10:45     11:55 

15:20     6:15 

● Zopakuj si časové předložky AT/ON. Zde je odkaz na online cvičení. Zapisuj do políček 

malými písmeny slovo on nebo at. 

 

Anglický jazyk, skupina 2 – Mgr. Ilkóová 
● Time – opakování 

- učebnice str. 40/ cv. 1–k tomuto cvičení si zde poslechni hned první odkaz Page 40 
Exercise 1 a do školního sešitu si zapiš všechny časy z tohoto cvičení v písemné i číselné 
podobě (např. five past three = 3:05 atd.) 
 

http://www.ucirna.cz/cestina/predpony_s_z_vz.php
https://www.youtube.com/watch?v=AjBh6MfL6oI
https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-kraje-1-uroven/4934
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs
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- učebnice str. 41/ cv. 6b - k tomuto cvičení poslouchej dialogy na odkazu Page 41 
Exercise 6b. Do školního sešitu napiš 7 vět podle vzoru: The volleyball match is on 
Friday at eight o´clock. Procvičuješ předložky on a at.  
 
Pokud nemáš možnost přehrávat si a poslouchat cvičení, pak tvoř věty libovolně (př. The 
volleyball match is on Monday at twenty-five to twelve). 
 

● Pokud máš možnost, vyfoť obě napsaná cvičení na mobil a fotku mi pošli ke 
kontrole správnosti na mail ilkoova@zstgm-ck.cz  

 

 

                ÚTERÝ 24. 3.  
Český jazyk - Téma: Předpony s-,z-, vz-, vs- 

● začneme procvičováním, co jsme se naučili včera - zde: 
● Uč. str. 72/6,8 ústně 

                     72/7, piš slova na tabulku 
● DÚ: Otevři si Dokážeš na str. 15-16 a tam je cvič 1 - velice důležité cvičení, to bude 

součástí testů, z toho budu diktovat diktáty a dávat pravopisná cvičení – takže by bylo 
dobré, kdyby sis to každý den zkoušel(a) a pořádně se to naučil(a). K tomu si přiber i 
slova ze školního sešitu a uč se to pořád dokola. 

 
Matematika – Téma: Celá čísla 

● Prověrka: 
          Napiš číslo, které je 

           a) o 10 desetiny menší než číslo 5,619 
           b) o 5 setin větší než 1,305 
           c) o 2,9 větší než 13,6 
           d) o 0,09 menší než 1,26 
 

● Nové učivo: abys pochopil, co jsou celá čísla, pusť si video zde: zastav si ho do stopáže 
1:50 

● Či-li celá čísla jsou čísla kladná, záporná a nula - Otevři si PS str. 17 a přečti si kapitolu 
CELÁ ČÍSLA 

● PS str. 17/2 pracuj na číselné ose 

 
Čtení 

● pokračuj ve čtení své oblíbené knihy, až ji přečteš, nezapomeň ji dát na Padlet 

 

ČAS – Téma: Opakování svalové a dýchací soustavy 
● zhlédni videa - odkaz zde a zde 
● Procvičuj na tomto odkazu: 

                         na tomto odkazu: 

 
 Pracovní výchova 

 Pokud budeš chtít,  vyrob si podle tohoto návodu:                             

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs
mailto:ilkoova@zstgm-ck.cz
https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-psani-s-z-na-zacatku-slova-2-uroven/679
https://www.youtube.com/watch?v=aqj_ZdHGoro&t=115s
https://www.youtube.com/watch?v=3FjgFvKWTK4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=D0T2DL7LjbE&t=905s
http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/svaly.htm
http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/dychani.htm
https://www.youtube.com/watch?v=4ymt1fyLu0s&list=PLitgM6nzBcNxHmvkKb9iond30XXYJDP2x
https://www.youtube.com/watch?v=4ymt1fyLu0s&list=PLitgM6nzBcNxHmvkKb9iond30XXYJDP2x
https://www.youtube.com/watch?v=4ymt1fyLu0s&list=PLitgM6nzBcNxHmvkKb9iond30XXYJDP2x
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STŘEDA 25. 3.  
Český jazyk - Téma: Předpony s-,z-, vz-, vs- 

● diktát zde 
● Uč. 72/9,10 udělej přes fólii, kontrolu se pokus udělat přes internet, nebo                  

popros mamku 
● DÚ: procvičuj si na tomto odkazu 

Tak co, jak ti jdou předpony? Zamysli se, co se ti podařilo pochopit a v čem 
ještě tápeš. 

 
Matematika – Grafy, celá čísla 

● Rozcvička: zopakujeme si dělení zpaměti se zbytkem zde: 
 

● PS str. 18/1 - nejdříve si zaznamenáš puntíky červené údaje do tabulky – spojíš puntíky a 
červeně vyznačíš křivku grafu, to samé uděláš s nejnižší teplotou – zase vyznačíš modře 
křivku. Z těchto dvou křivek můžeš sledovat informace a odpovědět na ot. a), b)  

                         na ot. c), d) neodpovídej 
 

● Zopakuj si obsahy rovinných obrazců – pracuj na tomto odkazu: 

 

Anglický jazyk, skupina 1 - Mgr. Korchová 
Přítomný čas prostý - he/she/it 

● Nastuduj si zápisky v tomto odkazu a opiš si je do školního sešitu. Vypracuj i cvičení za 

výkladem, na poslední straně je vypsané správné řešení úloh - podle toho si barevnou 

pastelkou cvičení s sešitě oprav.    

 (Pokud budeš mít problém s otevřením souboru v odkazu, klidně mi napiš na e-mail.) 

● Procvičuj i v PS na str. 36/ cv. 2., str. 37/cv. 6. 

 

Anglický jazyk, skupina 2 – Mgr. Ilkóová 
● Časování sloves v přítomném čase prostém – opiš si do školního sešitu z tohoto 

odkazu teorii a zapiš si do něj i věty na konci prezentace se správnými tvary sloves. Pro 

přístup k odkazu budeš potřebovat svůj školní mail a heslo, pod kterým se přihlašuješ do 

Bakalářů (postup znáš ze čtenářské soutěže). 

● Pracovní sešit str. 36/cv. 4 - zakroužkuj správná slovesa (pozor: he, she a it mají 

na konci významového slovesa koncovku – s, ostatní osoby ne, tedy: I collect badges, 

ale she collects badges) 

● učebnice - str. 42/ cvičení 2 - čti a poslouchej -  zde si poslechni odkaz Page 42 

Exercise 2.  

● DÚ: do školního sešitu napiš 7 vět o svém denním režimu (slovíčka najdeš v PS 

str. 83 /B My day).  

● Dnešní práci vyfoť na mobil a pošli mi fotky na mail: ilkoova@zstgm-ck.cz.  

Ráda uvidím Tvoje pokroky. 

 
 

https://www.umimecesky.cz/diktat-psani-predpony-s-z-vz-2-uroven/53
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/cj5_predpona_s_z.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/pametne_deleni_se_zbytkem.htm
http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/obsah_ctvercovasit1.htm
https://drive.google.com/open?id=1-3bFCJ3eMzuSOxDVC7c9s_09AiupCm7L
https://drive.google.com/open?id=1DdTuLWOcHiBrW6XudQInDpDjvS-MxAJm
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
mailto:ilkoova@zstgm-ck.cz
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Čtení 
 Pokračuj ve volitelné četbě 

 
Hudební výchova 

●  Nauč se písničku Sedlák, sedlák, sedlák podle tohoto videa 

 

Informatika 
● Orientuješ se na webových stránkách naší školy? Znáš jejich adresu zpaměti? 
● Je to www.zstgm-ck.cz  
● Otevři si je ve webovém prohlížeči a najdi v nich následující informace: 

○  Provozní dobu jídelny 
○  Stránku s kontakty na všechny učitele 
○  Informace o projektu Celá škola čte – Prohlédni si graf s přehledem získaných 

bodů po jednotlivých měsících 
○  Stránku s týdenními plány – Prohlédni si, jaké mají tento týden plány ostatní třídy 

● Sleduj pravidelně web školy. Hlavně důležitá sdělení, týdenní plány a také aktuality, kde si 
můžeš přečíst, co zajímavého se ve škole děje nebo dělo.  

 

ČTVRTEK 26. 3.  
Český jazyk – Téma: Procvičování předpony s-, z-, vz-, vs- 

● procvičuj si nové učivo, je zde několik úloh, všímej si, kde si udělal(a) chybu a to slovo si 
napiš do sešitu již správně, zvýrazni si červenou barvičkou, zda-li se tam píše s nebo z - 
odkaz zde: 

● PS str. 44/20 -24  

 

Matematika – Téma: Porovnávání a třídění dat 
● zkus vyřešit tuto zajímavou slovní úlohu na tomto odkazu 

 
● PS str. 19/1 Toto je trošku náročnější graf, ale ne zas až tolik. Vše se odvíjí od normálního 

stavu, který nastal v měsíci únoru a výška hladiny byla 60cm. 
○  Takže do grafu si nejdříve zaznamenej pod 2. měsícem,tj. únor, stav 60cm. Každý 

dílek je 10 cm.Pak od tohoto měsíce udělej další měsíce dle modrého rozpisu - 
dělej si do grafu puntíky, které pak spojíš - vznikne ti přímka grafu, ze které pak 
uvidíš další body úlohy, zejména úlohu c,a d. Do tabulky cvič.b)  zapiš výšky 
hladiny řek z grafu 

 
●  DÚ:PS str. 19/2 (Zkoušku dělat nemusíš) 

 

Tělesná výchova 
 Zacvič si na svou oblíbenou hudbu nebo jdi s rodiči na vycházku 

 

Čtení 
● pokračuj v četbě tvé oblíbené knihy 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IVsJzGP5Rwo
http://www.zstgm-ck.cz/
https://www.pravopisne.cz/2016/07/psani-sz-9-pravokviz-17/
http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/zajimava_ma2.htm
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ČAS – Téma: Moravskoslezský kraj 
● nejdříve se podívej na toto video: každý slide si stopni a dobře si prohlédni 
● pak si nalistuj uč. str. 30 a soustřeď se na tučně zvýrazněné informace 

○  zkus odpovědět na otázky dole na str. 30 - Pro žáky z Moravskoslezského kraje 
na straně 31 si prohlédni zajímavosti kraje 

● Zkoušej si, zda-li by ti šlo najít ve slepé mapě řeky - zde: 

 

PÁTEK 27. 3.  
Český jazyk – Téma: Procvičování předpony s-, z-, vz-, vs- 

● PS str. 45/cv. 24, 25, ve cvičení 26 si správnost ověř podle Pravidel českého pravopisu, 
pokud je nemáš, podívej se na internet 

● Dokážeš str. 16/2 (Správnost si zkontroluj vzadu, ale dříve se tam nedívej, jinak by ses to 
nenaučil(a)!!! 

 
Matematika 

● Vypočítej a výsledky zaokrouhli na desetiny: 
12,45 - 11,13 =                                      56,33 + 1,44 = 
89,38 - 24,06 =                                       5,12 + 3,14 = 
14,28 - 0,85   =                                       6,27 + 5,37 = 

 
● Otevři si PS str. 20/1a, b + zkus si i náročnější typ c) 

             PS str. 20/2, 21/1 
● opakujeme sčítání desetinných čísel – na tomto odkaze: 
● opakujeme odčítání desetinných čísel na tomto odkaze: 

 

Anglický jazyk, skupina 1 - Mgr. Korchová 
Present Simple - kladná a záporná věta 

● V UČ na str. 44/cv. 2 si přečti tři články. Tři děti tam popisují, co dělají rádi ve volném 

čase (vše popisují v 1. osobě - já hraju, já mám rád apod.). Vyber si jeden článek a napiš 

článek ve třetí osobě (HE nebo SHE). 

př. Molly 

Ona má ráda sport.   She likes sport. 

Ona hraje tenis s kamarády.  She …  

Nezapomínej, že ve třetí osobě je sloveso se -s nebo s tvarem doesn´t. 

● Tvary sloves procvičuj i online zde. 

 
Anglický jazyk, skupina 2 – Mgr. Ilkóová 
 

● pracovní sešit str. 36/ cv. 1 - přiřaď k obrázkům názvy zálib (vybírej z rámečku nad 

obrázky). Těchto 12 slovíček si zapiš do slovníčku i s překladem. Výslovnost nemusíš psát. 

● učebnice str. 44/ cv. 1a - poslechni si zde v oddíle Page 44 Exercise 1a názvy aktivit 

( play…, collect…, go ……, go to ….., watch…) a v oddíle Page 44 Exercise 1b zkus 

podle zvuku uhodnout, o jaké aktivity se v ukázkách jedná 

https://www.youtube.com/watch?v=WUgsRXP-lIc&list=PLUqmu81o92snwcAAa10bT2frB1S95MyNS&index=3
https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-reky-2-uroven/5112
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3267
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3268
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs
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● Pracovní sešit str. 36/cv. 2 - zařaď aktivity do správného sloupce podle slova, se 
kterým se pojí (př. football - play football, dance lesson - go to dance lesson) 

● Pracovní sešit str. 36/cv. 3 - dokonči věty s použitím slovních spojení ze cv. 36/2   
● stranu 36 v PS vyfoť a pošli mi ji ke kontrole na můj mail ilkoova@zstgm-ck.cz  

 

 
Výtvarná výchova – Portrét: kresba 

● Pokud zvolíš svůj portrét, sedni si před zrcadlo, ale můžeš nakreslit kohokoliv z 
tvého okolí, kdo bude ochotný ti chvilku posedět 

○  kreslit můžeš tužkou, úhlem, špinavkou, nezapomeň stínovat 

○  A že nevíš, jak na to jít? Zde je tutorial 
○  Držím palce, ať se ti to povede!!!! 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

NUDÍŠ SE? ZKUS TOHLE!!! 
 
1. Veselí motýlci  
 
Začalo nám jaro, a tak si můžeš doma vyrobit svého veselého motýlka třeba z papírové 

ruličky. Když si motýlka zavěsíš, budeš mít tak krásnou jarní výzdobu. Návod najdeš v tomto 
videu anebo ještě tady.   
 
Pokud nemáš doma drátky, můžeš tykadla vyrobit z papíru. 

 
 
2.  Květinový obrázek 
 

Můžeš vyrobit také květinový obrázek, který potěší maminku. Budeš k tomu potřebovat jen 
nůžky, barevný papír a lepidlo. Návod najdeš v tomto videu. 
 
 

Pokud se budeš chtít motýlkem nebo květinovým obrázkem pochlubit, 

můžeš zaslat fotografie na email: nemeckova@zstgm-ck.cz.  
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