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Týdenní plán třídy 5. A  
třídní učiteka Jitka Perníková 

6. 4. – 10. 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 

 
Milí rodiče, milé děti! 
 
Zdravím Vás v tomto zvláštním čase. Jak to tak vypadá, ještě několik týdnů bude tato distanční (dálková) 
výuka pokračovat. Moc děkuji těm dětem, od kterých mám i zpětnou vazbu. Zpětná vazba je pro mě moc 
důležitá, a proto prosím, zda byste se do ní mohli zapojit všichni, pokud můžete. Krátce napsat, jak jste 
zvládli úkoly v týdnu, co vám šlo, co vám nešlo, s čím byste potřebovali poradit, můžete mi některé úkoly 
vyfotit a poslat e-mailem. Jelikož všichni máte založený školní e-mail, můžete vyzkoušet možnosti google 
disku a práce se mnou sdílet. Google disk umožňuje i komentáře (chat). Jelikož někteří stále nevědí, co si 
mají zakládat do desek, tak jsem se rozhodla, že vám to vždy napíšu k úkolu. Volné papíry založené v 
jednotlivých deskách budou podepsané a úkoly na nich opatřené datem, to proto, abychom se 
v nich lépe vyznali. Do dnešní doby by tam měly být diktáty, jedno pravopisné cvičení ze čtvrtka 19. 3 a z 
matematiky všechny prověrky a rýsování. Zbytek máte ve školním sešitě a v prac. sešitech. Pokud již máte 
sešity popsané, můžete psát na volné listy a zakládat. Moji milí, v tomto týdnu byste měli prázdniny, takže 
tématické plány jsem pro vás vytvořila pouze do středy,odlehčila je, aby ti, kteří zaspali a začali pracovat 
později, měli čas nás v klidu dohnat. 
Rodičům bych chtěla moc poděkovat a ocenit jejich práci. Nemáte to vůbec jednoduché, nápor je na vás 
velký a já si toho moc vážím. Práce pro děti se snažím vymýšlet tak, aby vaše pomoc byla co minimální. 
Děti jsou zvyklé pracovat samostatně, takže se nebojte, ony to sami určitě zvládnou. Tak je také učíme 
odpovědnosti. Vás prosím pouze o částečnou kontrolu a občasný dohled.Děkuji!!! 
Přeji všem hezké Velikonoce a hodně zdraví. 
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PONDĚLÍ 6. 4. 

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

● Uč. str. 77/5 proveď na volný list 
○    modře podtrhni předpony, červeně předložky 

● PS str. 49/41 
● Procvičuj zde: kdo neměl žádnou chybu, stačí pouze toto cvič., kdo měl více najde si další a bude 

pokračovat 
 
Matematika:  Téma- Aritmetický průměr 
 

● zkušební prověrka - Vypočítej aritmetický průměr těchto čísel: piš na volný list  
          Počítej výhodně a nepoužívej kalkulačku! 
  

       {88, 74, 11, 26, 39, 42} =  

             {33, 92, 87, 18, 60} =  

        {22, 41, 10, 28} =  

● Zkus na volný list vypočítat tuto slovní úlohu   
 Eva přečetla v pondělí 20 stránek dobrodružné knížky, v úterý 15, ve středu 19.  
 Ve čtvrtek nečetla, ale v pátek přečetla 36 stran. Kolik stránek průměrně přečetla     za den?  
Výpočet: _______________________________________  
Odpověď: ____________________________________________  

 
● Procvičuj zde: 

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

● Zopakuj si hudební nástroje a sporty - slovíčka najdeš v UČ str. 44 /cv. 1. Dbej na správnou 
výslovnost. Zde najdeš nahrávky ke cvičení v učebnici. Klikni na nahrávku Page 44, Exercise 1a 
a slovíčka nahlas opakuj.  

● Vypracuj v PS str. 38 - ve cv. 1 doplň věty podle sebe (co hraješ/nehraješ, co hraje tvůj kamarád 
apod.), ve cv. 2 doplň názvy hudebních nástrojů a sportů. 

● Zopakuj si tvoření otázek se slovem DO a DOES. Zápisky máš ve školním sešitě z minulého týdne, 
další přehledné vysvětlení látky najdeš v prac. sešitě na str. 76. Až si zopakuješ, jak se otázky 
tvoří, vypracuj v PS str. 39 cvičení 3 a 4.  

● Hotová cvičení z pracovního sešitu (38/1,2 a 39/3,4) vyfoť a pošli na korchova@zstgm-ck.cz.   
 
 

 
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.mojecestina.cz/article/2009101203-test-psani-predpon-s-z-vz-3
https://brumlik.estranky.cz/file/844/aritmetprumer.htm
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs
mailto:korchova@zstgm-ck.cz


 

 

Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, 
T. G. Masaryka 213 

 
 

 
Anglický jazyk, skupina 2 - Mgr. Ilkóová 

Přítomný čas prostý 
● V této prezentaci si připomeň, jak se tvoří kladná a záporná oznamovací věta v přítomném čase 

prostém (když něco děláš opakovaně) 
● Pracovní sešit str. 38/ cv. 1 - dokonči věty o sobě 

 
● Do školního sešitu si z té samé prezentace opiš novou látku - Tvoření otázek v přítomném čase 

prostém. 
● Pokračuj procvičováním - do školního sešitu piš otázky a odpovědi z té samé prezentace. 
● Pracovní sešit str. 39/ cv. 3 - tvoř otázky s  do / does na začátku  
● Svou práci ve školním sešitě a v PS str. 38/cv. 1 a str. 39/ cv. 3 vyfoť a pošli na můj mail 

ilkoova@zstgm-ck.cz 
 

       V pondělí 6.4. od 10:00 hod. proběhne videokonzultace z Aj. Informace o konání 
a nabídka pro připojení jsou v kalendáři na stránkách školy. Bližší instrukce zašlu na 
školní maily dětí v pátek 3. 4. 
 
ČaS:  Téma- ČR demokratický stát 
 

● Přečti si v uč. stranu 36 - poloha, vznik a obyvatelstvo ČR 
● PS str. 31/ nahoře si vypracuj čtyřsměrku a pak cvičení 5,6,7 

 
Tělesná výchova: Udělej si rozcvičku nebo si vyjdi na procházku 
 
 

                                 ÚTERÝ 7. 4.  
 
Český jazyk: Téma- procvičování předpon s-,z-, vz-, vs 
 

● Ps str. 49/42,43 
● PP str. 7/ 1. a 2. sloupec _ Kontrola až po vyplnění, dříve NE! 
● Pokud jste hodně chybovali, cvičte zde: 

 
Čtení: 

 Pokračujte ve vaší domácí četbě - nezapomínejte na Padlet! 
 
 
Matematika: Téma- Diagramy a grafy 

● Zkušební prověrka - opakujeme aritmetický průměr. Přepiš na volný list a založ si. 
 
              17, 19, 25, 43, 16  =  
              120, 190, 150, 240  =  
              580, 600, 950, 310, 560 = 
 
 

● Nové učivo - diagramy a grafy. Než se pustíme do 1. úlohy, pusťte si výklad zde: a zde: 

 

● Pokud ještě nevíte, podívejte se ještě na tuto slovní úlohu, jak se diagramy řeší:  
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https://drive.google.com/open?id=1kDD1he0fwXauBWyCvTlJhmKqdwFM2Mpn
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● PS str. 23/1 Je tam tabulka a vedle kruhové diagramy - M(matematika), Čj (český jazyk) atd. 

Počty žáků podle známky v mat.jsou již vyřešeny, podle tabulky vyplývá, že jedničku mělo 10 dětí, 
takže na kruhovém diagramu si odpočítáš 10 čárek a úsek vybarvíš dle příslušné barvičky, ta je u 
známky 1 růžová a pokračuješ dále. Dvojek mělo 12 žáků, barva je modrá, či-li vybarvíš úsek s 12 
čárkami modře atd. Takto budeš pokračovat u dalších předmětů.  

 
 
    ČaS:  Téma- Vývoj člověka 

● Otevři si PS str. 31 a zapiš toto do řádků: 
○ Mají společný původ. Lidé se odlišují vzhledem - barva pleti, věk, pohlaví. Pohyb těla 

umožňuje kostra a svalová soustava. Kostra je složena z kostí, opora a ochrana vnitřních 
orgánů. Je složena z kostry hlavy, páteře, hrudníku, horních a dolních končetin. 

○ PS str. 31/1,2,3 (Je to opakování, takže byste to měli zvládnout) 
 
 
Pracovní výchova: jelikož budou Velikonoce, můžeš si obarvit vajíčka 
 

STŘEDA 8. 4. 
Český jazyk: Téma- procvičování předpon s-,z-, vz-, vs 
 

● Zkus toto pravopisné cvičení místo diktátu - piš na volný list 

 -trávit prázdniny, -hluk lidí, -páteční jízdenka, -hnilé jablko, dětská -kládanka,  
-hrabat seno,-cvrklé jablko, životní -kouška, těžce nás -klamal, -tyčili státní vlajku, -práva  silnic, 
-poura vězňů, rozbitá -kumavka, velká -potřeba, -hasnout světlo, -působit škodu, zrno  -klíčilo, 
-hlížet z rozhledny dolů, neustále si -těžovat, -cela vyčerpaný, -páchat zločin, povodeň -ničila 
dům,společnost -krachovala, vláda byla -vržena, chtěla bych -hubnout, -leva přijelo auto 

 
● PP str. 7 / poslední sloupec - po doplnění proveď kontrolu dle klíče vzadu 

 
 Čtení: 

Pokračujte ve vaší domácí četbě - nezapomínejte na Padlet! 
 
 
Matematika:  Téma- Diagramy a grafy 

● Zkus vyřešit tuto slovní úlohu - PS str. 24/1. Jedná se o sloupcové diagramy.Nahoře máš tabulku, 
která ti říká, jaké údaje budeš do grafu zaznamenávat. Je to podobné jako u předešlé úlohy, pouze 
s tím rozdílem, že údaje se zaznamenávají do sloupců. 

○ pokud by sis nevěděl rady, napiš, já ti to vysvětlím nebo si zavoláme. 
 
Anglický jazyk:  
Anglický jazyk, skupina 1 - Mgr. Korchová 

● Co děláš ve volném čase? 
PS str. 39/ cv. 5 - Poslechni si nahrávku na CD, které máš v deskách pracovního sešitu (nahrávka 
číslo 20). Na nahrávce se dozvíš, co dělá rád ve volném čase chlapec jménem Ivan. Přečti si věty 
ve cvičení a do čtverečku zapiš, zda je věta pravdivá (√) nebo nepravdivá (X). 
PS str. 39/ cv. 6 - odpověz na otázky podle sebe.  
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Hotová cvičení vyfoť a pošli na korchova@zstgm-ck.cz.  

● Něco o Velikonocích  
Zde se dozvíš, jak se slaví Velikonoce v Anglii. Prohlédni si obrázky a přečti si texty. Poté se podívej 
na video, jak vypadá velikonoční soutěž pro děti v Americe.  
 

 
    Anglický jazyk, skupina 1 - Mgr. Ilkóová 
 

Otázky v přítomném čase prostém 
● Poslechni si ZDE nahrávku Page 46, Exercise 1b a čti si ten samý text v učebnici na str. 46 

(Mickey, Millie and Mut) 
● Učebnice str. 47/ cv. 2 - přečti si otázky a rozhodni, zda jsou tvrzení v nich pravda nebo ne (věty 

vychází z textu Mickey, Millie and Mut na str. 46) 
● Pracovní sešit str. 38/ cv. 4 -  seřaď slova a tvoř Wh- otázky (Where, when je první slovo v 

otázce, za ním do/does a pak zbytek věty) 
● Svou práci v PS vyfoť a pošli na můj mail ilkoova@zstgm-ck.cz 

 
Velikonoce 

● ZDE se podívej na zvyky a tradice, které se dodržují o Velikonocích v Anglii. Jsou stejné jako ty 
naše? 
Přeji Vám krásné Velikonoce!!! 

 
 
Informatika - Mgr. Šimečková: 

● Velikonoce jsou za rohem, tak se rozloučíme pěkným velikonočním zajíčkem :-) 
● Soubor, se kterým budete pracovat je tady. Otevřete si ho v programu Malování. 

○ To znamená, že až si ho stáhnete do počítače, musíte na něj pravým tlačítkem kliknout, 
zvolit možnost Otevřít v programu a vyberete Malování. 

● Hned jak ho uvidíte, určitě poznáte, jaký je Váš úkol :-) 
● Návod: 

○ Budete pracovat s nástrojem Úsečka, najdete ho v poli Tvary, hned na první pozici. Zvolte 
si černou barvu, nastavte střední tloušťku čáry. 

○ Pospojujte čísla od 1 do 110.  
○ POZOR. Spojujete postupně. A vždycky po spojení dvou čísel musíte kliknout mimo 

obrázek, aby se Vám úsečka ukončila. Teprve potom spojujete další dvě čísla! 
● Pokud se Vám podaří dokončit celého zajíčka, pošlete mi ho emailem nebo sdílejte přes Google 

Disk. 
● A jestli Vás to bavilo a chcete ještě v Malování pokračovat, vybarvěte si zajíčka pomocí nástroje 

Sprej (ten je ukrytý v nabídce štětců).  
 
 
Hudební výchova:  Zazpívej si písničky, které si se naučil(a), které se ti líbí. 
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ČTVRTEK 9. 4. 

 
Velikonoční prázdniny 

 
           PÁTEK 10. 4. 

 
Velikonoční prázdniny 

 
 
         Tento týden jsi zvládl(a):  

V českém jazyce sis procvičil(a) předpony s-,z-, vz-, vs 
V matematice se seznamuješ s diagramy a grafy a poznáváš, co lze všechno z grafů 
vyčíst,také sis procvičil(a) aritmetický průměr 
V Času sis zopakoval(a)kostru člověka, pracoval(a) si v PS, z vlastivědy jsme si zopakovali 
vše o České republice a v PS jsme se věnovali opakování toho, co již bychom měli znát. 

 
ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 
Milé děti,  
 

protože se blíží Velikonoce, zasíláme vám pár námětů k tvoření. Můžete si vyrobit: 
 
1. Batikovaná vajíčka – návod najdete v této příloze  
 
2. Píšťalku z vrbového proutku – popis pracovního postupu zde 

 
3. Pomlázku - návod najdete zde 
 
4. Kohoutek, zajíček – z ruličky od toaletního papíru a z barevného papíru si můžeš vyrobit 
tohoto kohoutka nebo zajíčka video zde. 
 
5. Slepička – z barevného papíru si můžeš vyrobit slepičku s kuřátky, návod je v tomto videu. 
 
 

Pokud se budete chtít s některými výrobky pochlubit, zašlete nám jejich fotografie na naše 
emailové adresy: 

 
Tady jsou naše emailové adresy: 

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

nemeckova@zstgm-ck.cz 

 
                                             Přejeme vám krásné velikonoční svátky!!! 

Vaše vychovatelky 
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