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Týdenní plán třídy 5. A  

třídní učitelka Jitka Perníková 

13. 4. – 17. 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 

 
 
 
 

 
Milé děti, 

zdravím vás v tomto zkráceném týdnu a posílám učivo. Úkoly, které budou označené ke kontrole, 

bych ráda viděla, tak mi je prosím vyfoťte a pošlete na email. Ostatní zakládejte do desek.Vše 
bude součástí vašeho ohodnocení. Děkuji a přeji hodně zdaru. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.google.cz/


 

 

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

 
 

 

 
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 

 

      

PONDĚLÍ 13. 4. 
Pondělí velikonoční 

 
 

ÚTERÝ 14. 3. 

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

● Ps str. 50/44,45 

● Zkušební test: vypracuj na volný list, pošli ke kontrole na můj email a založ si.  
○ 1. Doplň -mně- nebo –mě- 

osa___lý, příje___, po___nka, rozu___l, set___lo se, zřej___, soukro___, skro___, 

zat___ní  
○ 2. Doplň -bje- nebo -bě- 

o___hnout, o___vit, o___h, o___v, o___zd, o___ť, o___tí, o___m, po___ží, v___dec, v___ 
○ 3. Doplň s- nebo z- 

___červenat, ___hrabat, ___bírat, ___pívat, ___tratit se, ___koušet, ___padnout, ___kazit 

○ 4. Doplň předložky s nebo z 
šálek ___ podšálkem, miska ___ porcelánu, hrnec ___ pokličkou, princezna ___ pohádky, 

pomazánka ___ tvarohu, miska ___ ovocem, koš ___ prádlem, košík ___ proutí 
○ 5. Doplň do textu –ě- nebo –je- 

Dev__tkrát ob__l město, v__zd do dvora, oni v__dí odpov__ď, p__kná kv__tina, 
ob__dnám ob__d, osv__tlená ulice, chv__t se strachem, B__tka b__ží nakoupit, ob__vit 

zajímavou v__c, v__šet obraz, ob__tavá žena, ob__ť války, špatné sv__domí, jasná 

hvězda, ob__mný balík, maminčino ob__tí, zrakový v__m, hladová p__nkava, elektrické 

nap__tí, 

 
Čtení: přečti si Zaostřeno na diváka (str. 126)  a zamysli se nad tím, jak by asi vypadala představení,                           

            kdyby se nedodržovala pravidla chování v divadle.   
 

Matematika: Téma- Aritmetický průměr 
 

● Zkušební prověrka - Pošli ke kontrole a založ si.  
Vypočítej aritmetický průměr známek z matematiky a z českého jazyka 

Známky z 

matematiky: 

 
 

Známky z Jč:             

1,3, 1, 1, 4 ,2-, 2, 2,1, 1, 1- 

 

 
 

2, 3, 1, 1, 2-, 2, 1, 1, 1, 3-, 2 
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● MM str. 10/17,18 
                   str. 11/19,20 

     
 
ČaS:  Téma - Opakování dýchací a oběhové soustavy 

● PS str. 32,33 Pokud si nebudete vědět rady, podívejte se do uč. str. 58,59. Práci vyfoťte a 
pošlete. 

 
Pracovní výchova: Udělej si dobrou svačinku, popřípadě obídek.  Můžeš i vyfotit a poslat, ať se 

inspiruji. 

 
STŘEDA 15. 4. 

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

 
● Zkus tento test místo diktátu - vyfoť mi výsledek a pošli - objeví se ti počet chyb, známka a 

úspěšnost.  
 

● PS str. 50/46,47 
● PP str. 50/1. a 2. sloupec. Kontrolu proveď podle klíče, ale až po vyplnění. 

 
Čtení: přečti si článek Se strýčkem v divadle (str. 127) o do sešitu čtení odpověz na otázku: 

            Jak porušil strýček pravidla chování dobrého diváka? Nezapomeň napsat název a autora 

článku    

            a podtrhnout podle pravítka. 

 
 

Matematika:  Téma- Opakování - aritmetický průměr 

● Prověrka - piš na volný list a založ si 

               3846                
               .    105 

                   ____                            36845:405 = 

                                                                        
●  Početníček str.56/1,2,3          

 
 

 

 
 
 
 
 

https://cesky-jazyk.okhelp.cz/diktaty/diktat-s-z.php
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Anglický jazyk:  
 

Anglický jazyk, skupina 1 - Mgr. Korchová 
 

Opakování učiva 4. lekce 

● Zopakuj si přítomný čas prostý. V učebnici na str. 50 vypracuj cvičení 1a. Do školního sešitu napiš 

celé věty. Vyber do nich vhodné sloveso z modrého rámečku. Pamatuj, že u osob HE a SHE by 

měla být u slovesa koncovka -s (např. plays, goes). 

● Poté podle UČ str. 50 / cv. 1b napiš věty ještě jednou, ale tentokrát budou záporné (používej tvar 

don´t nebo doesn´t). 

Pro lepší pochopení uvádím příklad: 

 cvičení 1a   We play basketball at school. 

 cvičení 1b We don´t play basketball at school.  

● Vypracovaná cvičení vyfoť a pošli na korchova@zstgm-ck.cz. 

 

 
Anglický jazyk, skupina 2 - Mgr. Ilkóová 
 
 Opakování gramatiky - Otázka v přítomném prostém čase 

 

● Učebnice - str. 47 / cv. 3b a cv. 5 - do školního sešitu tvoř otázky (ve cv. 3b doplň Do/Does na 

začátek otázek, ve cv. 5 tvoř Wh- otázky opět s použitím do/does uvnitř věty - drž se vzoru ve větě 

č. 1) 

● PS - str. 39/ cv. 6 - tvoř jednoduché odpovědi na otázky o tobě a tvojí rodině. 

● PS - str. 40/ cv. 1 - zopakuj si časové otázky a odpovídej podle vzoru ve větě 1. Časy piš slovy. 

● Svou práci vyfoť a pošli ji na můj mail ilkoova@zstgm-ck.cz 

 
Ve středu 15. 4. od 9:00 hod. proběhne videokonzultace. Sledujte své školní maily, 

přijde vám na ně nabídka pro připojení. 

 

 
Informatika: 

● Dneska trošku změníme téma a budeme trénovat práci s emailem, protože Váš emailový účet teď 

používáte každý den, abyste se dostali ke všem materiálům z týdenního plánu. 

● Nejdříve se podívejte na toto video, které jsem pro Vás natočila. V něm uvidíte vše potřebné pro 

splnění následujících úkolů. 

● Po shlédnutí videa splňte následující úkoly: 

○ 1) Přihlašte se do svého emailového účtu a otevřete si okno s doručenou poštou.  

○ 2) Podívejte se na všechny doručené emaily, které Vám zatím přišly. Pokud je tam nějaký 
důležitý, tak si ho přečtěte. Zbylé smažte. 

○ 3) Napište mi email, ve kterém mi povíte o tom, jak to doma zvládáte. Co všechno třeba 

přes den děláte. Jestli se už nudíte a těšíte se do školy, nebo Vám třeba tenhle režim 
vyhovuje. Zmiňte, jestli také pomáháte s něčím doma rodičům. Co je pro Vás v tomto 

období nejnáročnější? 

mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:ilkoova@zstgm-ck.cz
https://youtu.be/dhao9DjERMc
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○ 4) Nezapomeňte, že email má podobně jako dopis svá pravidla. Na začátku by mělo být 
oslovení, potom sdělení a nakonec rozloučení a podpis. 

○ 5) Přidejte do Vašeho emailu 1 ikonu emodži dle vlastního výběru. 

○ 6) Přidejte do Vašeho emailu 1 libovolný obrázek. Obrázek si musíte nejdříve stáhnout do 
počítače z internetu, anebo už máte nějaký uložený v počítači. Jak obrázek připojit jste 

viděli ve videu.  

○ 6) Odešlete email na mou adresu simeckova@zstgm-ck.cz. Symbol @ napíšete tak, že 

stisknete klávesu Alt Gr vpravo vedle mezerníku, držíte ji a k ní jednou přimáčknete klávesu 

s písmenem v. 

● Zkontrolujte, že email, který jste právě poslali, máte v Odeslaných emailech. 

● Pokud nejste na svém počítači, ze svého emailu se zase odhlašte. 

● A tím pro dnešek končíme :-)         

 
 
 
Hudební výchova:  Poslechni si od A. Dvořáka skladbu Furiant  České suity - zde: 

 
 
 
 

ČTVRTEK 16. 4. 
 

Český jazyk: Téma- procvičování předpon a přípon 
 

● PS str. 50/48 
● PP str. 50/poslední sloupec, proveď si kontrolu 

● PP str. 51 Kontrolu si proveď dle klíče, napiš kolik si měl(a) chyb 

 
Čtení: přečti si článek Křeček na str. 128-129 odpověz si na otázky ze str. 181. 

 

 

Matematika: Téma- Opakování - aritmetický průměr 

●     Prověrka : nás. a dělení desetinných čísel - Svou práci vyfoť a pošli 
    0,85. 1000=                 3,6 . 8 = 
    6,38 : 10  =               34,8 . 100 = 

    4,5 :   9   =                  4,2 : 7   = 
    0,81 : 9    =                  6,3 . 5   = 

 

● Početníček str. 57/4,5 
● Početníček str. 49/1 Zkus spojnicový graf 

 

 
Čas: Téma - Praha 
O Praze jsme se již učili,  proto si zopakujeme některé vědomosti  a doplníme je o další informace. 

● Uč. str. 37- 42 Přečti si článek o Praze a prohlédni si obrázky 

● Pracuj v PS na straně 32 - pokud nebudeš vědět, učebnice ti pomůže. 
 

Tělesná výchova:  zacvič si zde: 

mailto:simeckova@zstgm-ck.cz
https://www.youtube.com/watch?v=zYYRBVIEDr0
https://www.youtube.com/watch?v=LfCv7L5eJXs
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PÁTEK 17. 4. 

 
Český jazyk: Téma- opakování učiva Vlastní jména 

● Dnes bychom si zopakovali a naučili něco o psaní velkých písmen. 

Rozlišujeme: 1. Jednoslovná vlastní jména 
                    2. Víceslovná vlastní jména  

Otevři si Dokážeš na str. 44-45 a tam si přečti možnosti psaní slov s velkým písmenem u vlastních 
jmen. 

● Do sešitu školního si opiš ze str. 46/1 - Dokážeš 

● PP str. 11/1. sloupec - zkontroluj dle klíče 

 
 

Matematika: Téma: Diagramy a grafy 
● Prověrka: Vypočítej  a založ si  

             24,65 . 100 =                          51,6 : 100 = 
            153,31 . 10  =                          384,4 : 10 = 

              12,8  .  7   =                             2,7 :  9  = 

               4   .  6,12 =                             0,64 : 8 = 
 

 
● PS str. 25/1 

            Podle grafikonu si nejdříve doplň tabulku a potom odpověz na otázky 

 
● procvičuj v PS str. 25/2 Zde budeš postupovat obráceně než ve cvičení 1. Údaje z tabulky 

zaznamenáš  pomocí bodů, ty spojíš  a vytvoříš spojnicový graf. 
 

● početníček str. 53/2 - na předešlé stránce jsme společně ještě ve škole dělali sloupcové grafy, 
vzpomínáte si? Stejně zkuste udělat i tento graf. 

 
 
 
Anglický jazyk:  
 

Anglický jazyk, skupina 1 - Mgr. Korchová 
 

Opakování učiva 4. lekce 
● Zopakuj si hodiny. Přihlas se na svůj školní e-mail, poté klikni na tento minitest. Na konci testu 

klikni na tlačítko ODESLAT. Zobrazí se ti správné řešení a tvé odpovědi se odešlou paní učitelce.  

● Vyzkoušej si poslechové cvičení. V PS na str. 68 si přečti otázky ve cvičení 1. V zadních deskách 

pracovního sešitu najdeš CD. Pusť si nahrávku číslo 20 a podle informací z poslechu k otázkám v 

pracovním sešitě napiš odpovědi.  

● Čtení s pozoruměním. V PS str. 68 / cv. 3 si přečti text, podle informací z textu odpověz na otázky.  

 Vypracovaná cvičení vyfoť a pošli na korchova@zstgm-ck.cz. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA02le0Yhe_KestXjHhnAO77er-UzTXMlhyfAI1FLJnZFSBQ/viewform?usp=sf_link
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
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Anglický jazyk, skupina 2 - Mgr. Ilkóová 
 

       Opakování gramatiky - přítomný čas prostý - 3. os. č. j., čas, časové předložky 

● PS - str. 40 / cv. 2 - piš věty o tom, co dělá Dan během týdne (o pondělí napíšeš 3 věty, o 

ostatních dnech jenom jednu - tak, jak je uvedeno v tabulce). Pozor na -s (he gets up.., he has 

dinner.., he goes to …. X they play)! 

 

       Sports  

● uč. str. 48/ cv. 1a) - seznam se s druhy sportů, které jsou oblíbené v Británii a v USA. Poslechni 

si ZDE část Page 48, Exercise 1a. Nauč se správnou výslovnost názvů sportů. 

● do školního sešitu si podle pravítka narýsuj tabulku, která je v učebnici uvedena u tohoto cvičení a 

doplň do ní názvy oblíbených sportů - Britain, The USA, My country (vyhledej) 

● názvy sportů si napiš do slovníčku (najdeš je v PS - str. 83 / D - Sports) a nauč se je 

 

● uč. str. 48/ cv. 2 - Poslechni si  ZDE část Page 48, Exercise 2. Do školního sešitu si napiš, které 

sporty v britských školách dělají chlapci a které dívky. 

● pokud tě zajímá, jak se netball, cricket nebo další sporty hrají, podívej se na Youtube - např.  ZDE a 

zde 

● Svou práci vyfoť a pošli ji na můj mail ilkoova@zstgm-ck.cz 

 

      

 
Výtvarná výchova: Pokud budeš mít chuť vytvoř si tento obrázek- jmenuje se Zahrada a 

                                    komplementární barvy zde: je to poslední obrázek na stránce 

 
 

Tento týden jsi zvládl(a):  

V českém jazyce sis procvičil(a) předpony s-,z-, vz-, vs a přípony.Měl(a) bys zvládnout i jejich 
pravopis. Na jakou známku to asi tak umíš? Co myslíš, zkus se ohodnotit a svoje hodnocení mi 

napiš. 
V matematice sis procvičil(a) aritmetický průměr a pokročili jsme ve čtení grafů. Jak zvládáš 

aritmetický průměr a grafy? Víš, jak na to, nebo stále tápeš? 

V Času sis zopakoval(a)dýchací a oběhovou soustavu, pracoval(a) si v PS, z vlastivědy jsme si 
zopakovali a doplnili informace o Praze. 

 
 
 
 
 
 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
https://www.youtube.com/watch?v=aBuxsRnU50A
https://www.youtube.com/watch?v=yPXAzgwwo0A
mailto:ilkoova@zstgm-ck.cz
http://vytvarne-namety.cz/index.php/92-rocni-obdobi/jaro?start=20
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 

Milé děti,  

 

všechny vás moc pozdravujeme a posíláme, co si můžete vyrobit, jen tak pro radost. 

 

1. Veselý květináč - vzory najdete v této příloze 

Vzor 

Šablona květináče 

 

2. Jarní kytičku petrklíč - omalovánka je zde, ale můžete petrklíč obkreslit podle předlohy, 

vybarvit a nalepit na barevný papír 

Vzor 

Šablona petrklíče 

 

3. Rybičku, sovičku, králíčka, kytičku nebo pejska z barevného papíru, návod najdete v tomto 

videu. 

 

 

Když budete chtít, zašlete nám obrázky s vašimi výtvory, nebo jen tak napište. 

 

Tady jsou naše emailové adresy: 

smetanova@zstgm-ck.cz 

prusova@zstgm-ck.cz 

nemeckova@zstgm-ck.cz 

 

Moc děkujeme dětem, které nám posílají fotografie svých výrobků.  

 

Mějte se moc pěkně 

Vaše vychovatelky 

 

https://drive.google.com/open?id=1HSKhYb-bkhocW_RpKUV8IQm6xkNf5Qvs
https://drive.google.com/open?id=1biQTxJauNRPBC7muiNrn1zUQJyZC_CXn
https://drive.google.com/open?id=1Fp4icOnKujYwB-ID0EueADgGM-4qjvlu
https://drive.google.com/open?id=1hmPzG_Bbfydddsiq5V55Vb8HtLkoAAYH
https://cz.pinterest.com/pin/456552480978305233/?utm_campaign=rdpins&e_t=f578b7fcf1be48539ecc72a479af7018&utm_medium=2004&utm_source=31&utm_content=456552480978305233
https://cz.pinterest.com/pin/456552480978305233/?utm_campaign=rdpins&e_t=f578b7fcf1be48539ecc72a479af7018&utm_medium=2004&utm_source=31&utm_content=456552480978305233

