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Týdenní plán třídy 5. A  
třídní učitel/ka Jitka Perníková 

30.3. – 3. 4. 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 

 
 
 
Ahoj děti, 
jak se vám pracovalo minulý týden? Doufám, že to pro vás bylo snadné a máte vše 
hotové. Mnozí z vás se mnou sdíleli své práce a mám zpětnou vazbu, že toho je tak 
akorát a že vše zvládáte. Takže se budu snažit i tento týden poskládat úkoly tak, aby 
učivo bylo srozumitelné, zábavné a nebylo ho moc. Snažte se co nejvíce pracovat sami a 
nejméně zapojovat rodiče, snad jen při diktátě. Pokud něco nebudete vědět, napište mi. 
Dobré je sledovat pořad Učí telka, která vysílá každý den na ČT2 od 9:00 hodin. Mrkněte 
se, není to špatné. 
Nezapomínejte, vše zakládáme do fólií. 
Tak pustíme se do toho. 
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PONDĚLÍ 30. 3. 

 
Český jazyk: Téma- procvičování předpon s-,z-, vz-, vs 
 
 

● Znovu si nalistujte váš jazyk český školní, kam jste si z minulého týdne zapsali 
učivo o předponách a zopakujte si ho. 

● PS str. 45/cv. 27 - do 1. sloupce piš slova s předponami, do 2. sloupce slova s 
předložkami 

○ PS str. 45/ 28 za pomocí pastelek 
 

● PP str. 6/ 1. sloupec (Správnost si zkontroluj vzadu, ale dříve se tam nedívej, jinak 
by ses to nenaučil(a)!!! Bylo by dobré, aby sis napsal(a) spojení do jaz. čes. škol., 
ve které si chyboval(a). 

● procvičuj zde: udělej všech 5 cvičení, samo ti to zkontroluje chyby 
 
Matematika:  Téma- Násobení desetinným číslem celým číslem 
 

● zkušební prověrka zopakujeme si zlomky. Napište si příklady do sešitu. 
Pište zlomkem. 

          Jednu osminu z 64 =                      pět šestin z 30 = 
          dvě pětiny z 85 =                           tři pětiny z 15 = 
          čtyři desetiny z 200 =                     čtyři devítiny z 45 = 
          pět sedmin z 91 =                          šest dvanáctin z 36 = 
 

● Zopakujeme si násobení desetinných čísel 10,100,1000, zkoukni video zde: 
○  Početníček str. 33/1- vyzkoušej si, zda si videu porozuměl(a) 

●  Nyní se naučíme, jak se násobí desetinné číslo celým číslem, sleduj video, stopáž 
zastav na údaji 3:15, dál se nedívej 

○ Zkus nyní cvičení v početníčku na str. 33/2, dej pozor na čárku 
○ procvičuj zde: 

 
 
Anglický jazyk:  
 
    Anglický jazyk, skupina 1 - Mgr. Korchová 

Přítomný čas prostý - otázka s krátkou odpovědí 
● Nastuduj si v tomto odkazu, jak se tvoří otázka a odpověď v přítomném čase 

prostém. Opiš si do sešitu poznámky ze strany 2 a 3, vypracuj si cvičení ze strany 
5 a 7. Cvičení si podle řešení (strana 6 a 8) zkontroluj a barevně oprav.  

● Všechna cvičení můžeš vyfotit a poslat na korchova@zstgm-ck.cz  
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http://www.kaminet.cz/ces/pravopis/predpony1.php
https://www.youtube.com/watch?v=tBPsmFnhYtY
https://www.youtube.com/watch?v=hZnPgMSR1LY&t=205s
https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-desetinna-nasobeni-2-uroven/10199
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mailto:korchova@zstgm-ck.cz
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    Anglický jazyk, skupina 2 – Mgr. Ilkóová 

● Opakování slovíček z minulého týdne - učebnice str. 44/ cv. 1a - 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 

● Zápor v přítomném čase - na tomto odkazu najdeš novou látku. Opiš si ji do sešitu a 
vypracuj do něj i cvičení na konci této prezentace. Svou práci ve školním sešitě vyfoť a 
pošli na můj mail ilkoova@zstgm-ck.cz 

● Učebnice str. 44/cv. 2  - čti a poslechni si zde v oddíle Page 44 Exercise 2 co Molly, 
Kirk a Eddie dělají nebo nedělají. Do školního sešitu opiš ze cvičení 2 ke každému z nich 
2 věty v kladném a 2 věty v záporném významu.  
 
 

 
ČaS:  Téma- Zlínský kraj 
 

● nejprve se podívej na video zde: 
● uč. str. 32-33 čti a ukazuj si na mapě 
● Opakujeme: PS str. 29/5 

 
 
 
Tělesná výchova: Udělej si rozcvičku, protáhní se 
 
 
 

ÚTERÝ 31. 3. 
 
Český jazyk: Téma- procvičování předpon s-,z-, vz-, vs 
 

● Pokračujeme v procvičování předpon - PS str. 46/29 piš věty na dvojice slov - 
např. Alena smazala tabuli. Erika se zmazala 

● PS str. 46/30,31 
● PP 6/1 druhý sloupec (Správnost si zkontroluj vzadu, ale dříve se tam nedívej, 

jinak by ses to nenaučil(a)!!! Bylo by dobré, aby sis napsal(a) spojení do jaz. čes. 
škol., ve které si chyboval(a). 

● online cvičení 
 

Čtení: 
 Tento týden bychom četli v čítance, ale když budeš mít chuť, můžeš pokračovat i 
ve své četbě. 

● Přečti si článek Večer jdu do divadla na str. 119 
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https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://drive.google.com/open?id=1-dJmjZB-7XjLUCDze0h4QTUNA91dFn3k
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=qrd7pacmTrw
http://skolicka6.sweb.cz/PRIDAVNA%20JMENA/CVICENI5.htm
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● Byl si někdy na večerním představení. Pamatuješ si, co hráli? 
● Hra: Pokud máš kolem sebe někoho, s kým by sis zahrál tuto hru, požádej ho. 

Budou to pantomimické hádanky Jeden z vás předvede povolání, ostatní hádají. 
Kdo uhodne první, předvede další povolání. 

 
 
Matematika: Téma- Dělení desetinných čísel celým číslem 
 

● Zkušební prověrka - opakujeme násobení. Přepiš do sešitu nebo na papír a 
vynásob. 

 
           73468                          1684 
            .  358                         .  426 
         _______                       _______ 
 
 

●  Zopakujeme si dělení desetinných čísel 10,100,1000, zkoukni video zde: 
○  Početníček str. 34/1- vyzkoušej si, zda si videu porozuměl(a) 

●  Nyní se naučíme, jak se násobí desetinné číslo celým číslem, sleduj video, stopáž 
zastav na údaji 11:50, dál se nedívej 

○ Zkus nyní cvičení v početníčku na str. 34/2,3 dej pozor na čárku 
○ procvičuj zde:  

 
  
ČaS:  Téma- Vývoj člověka 

● Otevři si PS str. 30 a zapiš toto do řádků: 
○ společné znaky s ostatními živočichy - dýchání, příjem potravy, vylučování 

odpadních látek, rozmnožování, růst, vývoj, pohyb 
○ člověk - savec - obratlovec 
○ Pak vypracuj  cvič. 1,2,3 na str. 30 

 
 
Pracovní výchova: Pokud chceš, udělej si toto: 
 
 

STŘEDA 1. 4. 
 

Český jazyk: Téma- procvičování předpon s-,z-, vz-, vs 
 

●  Nalistuj si Dokážeš str. 15/1 Znovu si všímej předpon, jak se píší u jednotlivých 
slov. Vyber si 10 z nich a vytvoř na ně věty. Ty napiš buď na volný list nebo do 
sešitu. Piš hezky. 
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https://www.youtube.com/watch?v=U-Pjm0_vuzQ
https://www.youtube.com/watch?v=hZnPgMSR1LY&t=205s
https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-desetinna-nasobeni-2-uroven/10199
https://www.youtube.com/watch?v=V-of7OY3F7w
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○ Dokážeš str. 17/3 Do sešitu nepiš 
○ Dokážeš str. 17/4 Zkus tajenku 
○ Dokážeš str. 17/5 Toto cvičení si zkontroluj, až ho budeš mít napsané. 

Řešení máš vzadu. Kolik si měl(a) chyb? Že hodně. Pak si procvičuj ještě 
zde: 
 

  Čtení: 
● V hledišti i na jevišti str. 121, Jak dopadne studio? str. 122 

○ čti si články nahlas 
 
Matematika:  Téma- Opakování 

● Procvičuj násobení a dělení zde: máš tam i kontrolu 
 
Anglický jazyk:  

 
    Anglický jazyk, skupina 1 - Mgr. Korchová 

Přítomný čas prostý - otázka s krátkou odpovědí 
● Zopakuj si tvoření otázek z pondělní hodiny a vyzkoušej si toto cvičení. (Ve cvičení 

vytvoř správně otázky a odpovědi - klikni na šipku, ta rozbalí možnosti a jednu 
vybereš. Nakonec klikni na tlačítko score, kde se dozvíš správné odpovědi.) 
Přítomný čas prostý - otázka s tázacím zájmenem 

● Nastuduj si v tomto odkazu, jak se tvoří otázka s tázacím zájmenem. Opiš si do 
sešitu poznámky, vypracuj cvičení, zkontroluj si ho a  barevně oprav chyby. 
Správné řešení najdeš na poslední straně.  

 
 
  Anglický jazyk, skupina 2 – Mgr. Ilkóová 

● Opakování - přítomný čas prostý - udělej si online toto cvičení a zkontroluj si 
správnost dole na stránce (Score) 

● Opakování - zde si udělej online cvičení na zápor v přítomném čase, opět dole 
najdeš kontrolu 

● PS - str. 37/ cv. 5a) - Billy nedělá nic, co souvisí s hudbou a počítači. Vyplň 
podle tohoto tvrzení tabulku a ve cvičení 5b) vlož informace z tabulky do vět. Billy 
je 3. os. j.č.  ( Billy plays.. X Billy doesn´t play ..!!) 

● PS - str. 37/ cv. 6 - oprav věty podle vzoru ve větě 1 (obrázky neodpovídají 
tvrzení ve větách) 

 
 
Informatika - Mgr. Šimečková 
 

● Vyhledávání na internetu už jsme zkoušeli ve škole. Zvládnete vyhledat i tyto 
informace? 

 
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 

 

https://www.umimecesky.cz/strilecka-psani-s-z-na-zacatku-slova#
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=2122&action=show#selid
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/grammar/exercise4?cc=cz&selLanguage=cs
https://drive.google.com/open?id=17T5rZnVCAkDE_O2CaBAKGyWYzAnCSViS
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs
https://drive.google.com/open?id=1TYTkeUE8Evh4zKb1MsIhdn4p6FisdjPZ
https://drive.google.com/open?id=1TYTkeUE8Evh4zKb1MsIhdn4p6FisdjPZ
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● Dokument si uložte do svého počítače, zapište do něj vyhledané informace a 

nakonec mi ho pošlete emailem nebo sdílejte přes Google Disk, pokud si 
pamatujete postup :-)   

 
Hudební výchova:  Zazpívej si písničky, které si se naučil(a), které se ti líbí. 
 
 
 
 

ČTVRTEK 2. 4. 
 

Český jazyk: Téma- procvičování předpon s-,z-, vz-, vs 
 

● Dokážeš str. 18 nahoře - tam pokračuje cvičení ze str. 17. Pokud ho nemáš 
udělané, pokračuj v doplňování s/z. 

● PP str. 6 / 3. sloupec (Správnost si zkontroluj vzadu, ale dříve se tam nedívej, 
jinak by ses to nenaučil(a)!!! Bylo by dobré, aby sis napsal(a) spojení do jaz. čes. 
škol., ve které si chyboval(a). 

● PS str. 46/32 - zakroužkuj červenou pastelkou chyby. V 1. větě jsou 3 chyby, ve 2. 
větě 1 chyba a ve 3. větě 3 chyby. Máš je? Jestli ano - Je to super!!! Dnes je to 
vše. Jak ti to šlo? Už to chápeš lépe? Sám se ohodnoť. Jakou známku by sis dal? 
Jak zvládáš slova s předponami? 

  Čtení 
● uč str. 123 - 124 Létající třída 
● uč. str. 125 Děti zkouší učitelku 

 
Matematika: Téma- Aritmetický průměr  
 

● výklad aritmetického průměru jistě pochopíte na tomto videu: 
● Nyní si zkus vypočítat aritm. průměry v PS str. 21/2,3 

 
 
ČaS: Téma - Opakujeme kraje 

● Přečti si na str. 34 nahoře informace o území České republiky 
● PS str. 29/6 zopakuj si řeky ve slepé mapě, do čísel dole piš názvy řek, pracuj s 

mapou 
● PS str. 30/1-4 

 
Tělesná výchova: Protáhni se, zacvič si 
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https://www.youtube.com/watch?v=fei07aW1ltA
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           PÁTEK 3. 4. 

 
Český jazyk: Téma- procvičování předpon s-,z-, vz-, vs 
 

● Dobrý den děti, dnes jsme skoro na konci s učivem o předponách, čekají nás 
poslední cvičení. Že jsme zapomněli ve středu na diktát? - Nebojte. poproste 
maminku, zda-li by vám dnes nemohla zkušební diktát nadiktovat. Najdete ho v 
Dokážeš na str. 18/6 

○ až ho napíšeš, pečlivě si zkontroluj a chyby si napiš do sešitu jč školní. 
● PS str. 46/33 do 1. sloupce piš slova s předponou s, vedle slova s předponou z 
● Procvičuj zde: pravopisné cvičení si můžeš zkontrolovat. Jak si dopadl(a)? 

 
Matematika: Téma: Aritmetický průměr  
 

● procvičuj v PS str. 22/1 
● procvičuj zde: 

 
 
Anglický jazyk:  
 
    Anglický jazyk, skupina 1 - Mgr. Korchová 

Přítomný čas prostý - otázky 
● Dnes si odpočiň od psaní do sešitu. Zopakuj si látku z pondělní a středeční hodiny, 

poté vypracuj tento minitest. Test je propojen jen s tvým školním e-mailem!! 
(Nejprve se přihlaš na svůj e-mail, poté přejdi do tohoto týdenního plánu a klikni 
na modrý odkaz. V testu klikni u každé otázky na jednu správnou odpověď, 
nakonec klikni na pole ODESLAT. Výsledky se dozvíš hned, zároveň se odešlou i 
vyučující na e-mail.) 

● Pokud bys měl potíže s otevřením minitestu, napiš mi na korchova@zstgm-ck.cz  
 
 
    Anglický jazyk, skupina 2 – Mgr. Ilkóová 

● Opakování - zde si pusť oddíl Page 45 Exercise 6. Poslouchej větu, klikni na pauzu a 
vytvoř zápornou větu. Hned si můžeš zkontrolovat správnost poslechem následující věty. 
Celkem je ve cvičení 7 dvojic vět. 

● Zde si pusť oddíl Page 45 Exercise 8a. Poslechni si, co rádi dělají Juraj a Guang. Pak do 
školního sešitu napiš 7 vět podle cv. 45/9, co ty rád/a nebo nerad/a děláš. 

● Zkus vyplnit křížovku v PS - str. 38/ cv. 2 
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https://zcsol.cz/index.php?s=diktaty/spust&jmeno_diktatu=cj6_Predpony_s_z_vz_13.tst&vymazat=ano
http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/aritmeticky_prumer1.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRHVuL91WXBPKNgbdlfRBIymAuwoCvL8PUPdFcAPj3f31ikw/viewform?usp=sf_link
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs
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Výtvarná výchova: Vytvoř si návrh zajímavé roušky 
 
 
 

Tento týden jsi zvládl(a):  
V českém jazyce sis procvičil(a) předpony s-,z-, vz-, vs 
V matematice si se naučil(a) násobení a dělení desetinných čísel a vypočítat si 
aritmetický průměr 
V Času sis zopakoval(a)vývoj člověka, pracoval(a) si v PS, z vlastivědy jsme 
dokončili poslední kraj a soustředili se na opakování. 
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