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Týdenní plán třídy 5. A 

třídní učitelka Jitka Perníková 

27.4. – 30. 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, milí rodiče, 

moc vás chválím, jak hezky pracujete. Skoro všichni mi posíláte vaše práce a já z nich tak mohu vidět, co 
vám jde více a co méně a to je prima. Tento týden chci odlehčit zejména vašim rodičům, protože některým 

z vás posílají práce právě rodiče a je to pro ně asi náročné. Proto mi posílejte pouze ta cvičení, u kterých je 
to zeleně zvýrazněno, neposílejte vše, zbytek cvičení si zakládejte. Prosím, vše označte datumem, ať se v 

tom vyznám. Cvičení na tento týden je celkem 6 a poslat mi je můžete všechny najednou, třeba ve čtvrtek 

večer nebo až to budete mít hotové. Je mi po vás moc smutno a už teď se těším na 25. květen, až se opět 
uvidíme.  

Hezký prodloužený víkend vám přeje Vaše paní učitelka                       
 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.google.cz/
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PONDĚLÍ 27. 4. 
Český jazyk: Téma - Pozvánka 

● Dnes si zopakujeme, co je to pozvánka a jaká jsou pravidla jejího vytvoření 

Připravila jsem pro vás prezentaci zde, ve které máte uložený i úkol. Úkol si prosím založte. 

 

Matematika: Téma - Opakování učiva - Přirozená čísla 
● prověrka: Zopakujeme si dělení dvojciferným dělitelem, proveďte i zkoušku, pošli na email 

            38645 : 35 =                        4256 : 28 = 

 

● PS str. 32/9, 10 
● PS str. 32/11 - aby po zaokrouhlení na desítky to bylo čísla 230 - tak sem patří čísla od 225 - 234, 

proč? od čísla 5 zaokrouhlujeme nahoru a do čísla 5 zaokrouhlujeme dolů  a pokračujte dále 
● PS str. 32/12 - je to stále to samé, nejdříve zaokrouhli na desítky - 371=370 a pak vyznač všechna 

čísla, která se takto zaokrouhlí; takže jsou to čísla 365- 374 

● PS str. 13,14  

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

● Zopakuj si slovíčka v UČ str. 52. 

● Slovíčka si procvič v tomto online cvičení. Podívej se na obrázek a označ, zda jsou věty pod 
obrázkem pravdivé (YES) nebo nepravdivé (NO). 

● Do sešitu napiš anglicky tyto věty.  
 

 1 Lampička je na stole. 
 2 Plakát je vedle police na knihy.  

  3 Kobereček je před šatní skříní. 

  4 Noční stolek je vedle postele. 

  5 Kytara je mezi stolem a komodou. 

  6 Fotbalový míč je pod židlí.  

  7 Zrcadlo je naproti dveřím.  

  8 Skateboard je v šatní skříní.  

 

Přeložené věty vyfoť a pošli na korchova@zstgm-ck.cz.  

 

Anglický jazyk, skupina 2  - Mgr. Ilkóová 

Opakování - nábytek a předložky 

● uč. str. 52/ cv. 1a) - připomeň si výslovnost  slovíček o nábytku  ZDE (Page 52, Exercise 1a) 

● uč. str. 52/ cv. 3a) - znovu si prohlédni význam předložek místa a ZDE si poslechni jejich 

výslovnost (odkaz Page 52, Exercise 3a) 

 

Procvičování - nábytek, předložky 

● uč. str. 53/ cv. 3b) - do školního sešitu piš odpovědi na otázku Where´s  robot Robby?  

(př: 1. Robby is on the bookshelf.) 

● uč. str. 53/ cv. 4a) - do školního sešitu tvoř věty podle obrázku ve cv. 52/ 1a (př: The 

skateboard is in the wardrobe.) 

● obě cvičení napsaná do školního sešitu vyfoť a pošli na mail ilkoova@zstgm-ck.cz 

● PS str. 43/ cv. 7 - podle textu rozhodni a napiš, ve kterém domě kdo bydlí. 

https://drive.google.com/open?id=1Wfg8vUbBPG7dPalH39OYIuOrulMD3I01
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
mailto:ilkoova@zstgm-ck.cz
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ČaS: Téma- Evropa - Slovenská republika 
● otevři si uč. na straně 46- 47 a přečti si učivo o Slovensku 

❏ odpověz na otázky na straně 47 - otázky skupin, odpovědi si založ 

❏ podívej se  se na toto video 

❏ PS str. 35/1 

 

Tělesná výchova: Udělej si rozcvičku, protáhni se 
 

ÚTERÝ 28. 4. 
Český jazyk: Téma- Skladba - Podmět a přísudek 
 

● Opakujeme pravopis, cvičení přepiš do jazyka českého školního, vyfoť a pošli - zde 
● Nyní si zopakujeme učivo z 4. r.  o podmětu a přísudku 

❏ Otevři uč. na straně 86,87 a přečti si červené karty 
❏ Poslech videa 
❏ Zde si zkuste 
❏ Podmět může být a) vyjádřený:  Petr čte.  

                                                  b) nevyjádřený - Čte. Kdo? Co? čte - On to je podmět nevyjádřený 

                                                  c) holý - Eva  

                                      d) rozvitý - Milá Eva 
                                      e) několikanásobný - Eva, Hana a Boženka 

 

❏ Přísudek: a) slovesný - jednoduchý (Čte, Přijeli jsme) 
                                                          složený (Začal psát, Chtěli bychom začít) 

               b) jmenný se sponou (Hana se stala lékařkou) 

               c) jmenný beze spony (Sliby - chyby) 
Pro lepší pochopení se podívejte na tento slide a toto video 

● Dokážeš str. 33/1 
 

Čtení: přečti si na straně 137 Přátelé a sekera  

❏ zkus si odpovědět na ot. ze strany 182    

 

Matematika: Téma - Operace s přirozenými čísly 
 

● prověrka - zaokrouhli, vyfoť a pošli číslo 605315 na: desítky                              desetitisíce 
                                                                                                stovky                               statisíce 

                                                                                                tisíce                                miliony 
● PS str. 32/1,2 nepočítej na kalkulačce 

● PS str. 33/3,4,5 

 

ČaS: Téma - Smyslová soustava 
❏ Přečti si článek na straně 64 v učebnici  
❏ Pracuj v PS na straně 34,35 - pokud nebudeš vědět, učebnice ti pomůže 

 

Pracovní výchova: zkus něco z námětů od paní vychovatelek 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K7xcgbToeo8&t=311s
https://drive.google.com/open?id=1L-_zuuO7fXOKOOMK7qMcbVKHbnIbExOA
https://www.youtube.com/watch?v=x4Kybm2pvyg
https://www.youtube.com/watch?v=e98Mt6TQC5U&t=5s
https://www.pancelcino.cz/prisudek-druhy-prisudku-a-jak-ho-poznat-ve-vete/
https://www.youtube.com/watch?v=e98Mt6TQC5U&t=5s


 

 

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 

 

     

 

STŘEDA 29. 4. 

Český jazyk:  Téma - Přísudek 
● Je středa a s ní pravidelný diktát. Zkuste si tento,tentokrát budeme opakovat přídavná jména. 

Dejte kontrolu, vyfoťte a pošlete 
 

● Dnes se podíváme znovu na přísudek - kdo zapomněl, připomene si video ze včera. 

❏ otevři si učebnici na straně 87 a na folii si udělej cvič 2. Kontrola: 3x je tam přísudek 

jmenný se sponou 

❏ 87/4,5 

❏ Dokážeš str. 34/2,3 
 

Čtení:  Uč. str. 138 - Cizí kraje 

❏  Přečti a odpověz: vyjadřuje ukázka děj, pocity nebo konflikt postav? 

 
Matematika:  
 

● prověrka - vyfoť a pošli, zaokrouhli číslo 12087 na: desítky                         tisíce        
                                                                                               stovky                          desetitisíce 

                                                                                                                           
●  PS str.33/6-10 Jsou to vše opakovací příklady, tudíž by vám to nemělo dělat problémy                                                                                                                

 

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

Místnosti v domě 

● Podívej se na obrázek domu v UČ str. 54/ cv. 1. Poslechni si text pod obrázkem. Zde najdeš 

nahrávku, klikni na rámeček Page 54, Exercise 1. Zaměř se na výslovnost modře vytištěných 

slovíček. Tato slovíčka zkus přiřadit k číslům na obrázku domu.  

● Do slovníčku si udělej nadpis 5B a modře tištěná slovíčka si zapiš jako nová slovíčka. Český význam 

najdeš v seznamu slovíček v PS na str. 84 nahoře - oddíl s názvem Places. Případně použij 

překladač na internetu nebo v mobilu.  

● Oranžový článek v učebnici na str. 54 (This is our house) přelož do češtiny do školního sešitu. Práci 

pošli na korchova@zstgm-ck.cz.  

 

 

Anglický jazyk, skupina 2 - Mgr. Ilkóová 

Nábytek, předložky - opakování 

● uč. str. 52/ cv. 1a) - připomeň si výslovnost  slovíček o nábytku  ZDE (Page 52, Exercise 1a) 

● uč. str. 52/ cv. 3a) - znovu si prohlédni význam předložek místa a ZDE si poslechni jejich 

výslovnost (odkaz Page 52, Exercise 3a) 

● zopakuj si předložky a názvy nábytku v tomto cvičení 

 

Our house (Náš dům) 

● na tomto odkazu si pusť Page 54, Exercise 1  a v učebnici na str. 54 si zároveň čti text This is 

our house ve cv. 1. Ukazuj části domu a místnosti podle nahrávky a textu. 

●  na tomto odkazu si pusť Page 55, Exercise 6a. Stejné cvičení najdeš v učebnici (str. 55/ cv. 6a).  

https://www.umimecesky.cz/diktat-koncovky-pridavnych-jmen-i-y-2-uroven/25
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
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Sleduj zvuk nahrávky, ukazuj si na obrázcích a opakuj si výslovnost slovíček. 

● PS - str. 84 / B  - Our house, Places, Furniture - do slovníčku si opiš nová slovíčka z těchto 3 

oddílů 

● PS - str. 44/ cv. 1a) - pojmenuj části domu (čísla 1 - 10 v obrázku) - využij nabídky v rámečku 

● PS - str. 44 / cv. 1b) - napiš názvy dalších částí bytu a nábytku (čísla 11 - 22 v obrázku) - využij 

opět nabídky v rámečku 

● PS - str. 44 / cv. 2 - napiš celé věty o tom, kde ty děláš uvedené činnosti (př. I have breakfast 

in the kitchen) 

● svou práci v PS / str. 44 vyfoť a pošli na mail ilkoova@zstgm-ck.cz 

 

● na tomto odkazu najdeš písničku s novými slovíčky 

● ZDE najdeš zábavná procvičování slovní zásoby - přiřazování, pojmenovávání, šibenice 

 

Informatika - Mgr. Tereza Šimečková 

● Dnes si opět vyzkoušíme posílání přílohy emailu. 
● Nejdříve si do počítače stáhněte z internetu 3 obrázky: 1) Váš nejoblíbenější film 2) Vaše 

nejoblíbenější jídlo 3) naposledy přečtená kniha. 

○ Obrázky z internetu ukládáme přes pravé kliknutí myši volbou Uložit obrázek jako. 
○ Obrázky si pojmenujte jako film, jídlo, kniha. 

● Přihlašte se do emailové schránky. 
● Začněte psát nový email 

○ Přes ikonku kancelářské sponky postupně připojte všechny 3 obrázky. 

○ Nezapomeňte vyplnit předmět emailu (např. Moje nej) a také obsah emailu (oslovení, text, 
rozloučení). 

○ Email odešlete na simeckova@zstgm-ck.cz a zkontrolujte, že je ve složce Odeslané emaily, 
kterou najdete v levém sloupci.  

 

Hudební výchova: Dnes si poslechneme ukázku od hudebního skladatele George Friedricha  Handela: 

Vodní hudba zde 

 
ČTVRTEK 30. 4. 

 
Český jazyk: Téma- Podmět a přísudek 
 

● Dnes budeme pracovat v PS, otevřete si PS str. 51/1-4  

 
Čtení: Přečti si článek  O mazaném Todim a lakomci Lyzerovi - uč. str. 139-142 

❏ Zapiš název díla do sešitu čtení a nakresli obrázek 
 

Matematika: Téma - Operace s přirozenými čísly 
● prověrka - vypočítej a zaokrouhli na celá čísla, vyfoť a pošli 

6,5 - 2,8 =                          3,2 - 0,6 = 

4,5 + 2,9 =                         3,78 + 14,02 = 
12,8 + 6,5 =                        6,3 - 5,6 = 

 
● PS str.34/ 11- 13 

mailto:ilkoova@zstgm-ck.cz
https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc&t=22s
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/in-the-flat
mailto:simeckova@zstgm-ck.cz
https://www.youtube.com/watch?v=Kuw8YjSbKd4
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ČaS: Téma - Slovenská republika 
          Dnes budeme pracovat v pracovním sešitě 

● na osvěžení si pusť toto video: 
● PS str. 36 celá strana  

 
Tělesná výchova: udělej si rozcvičku, protáhni se 

 

PÁTEK 1. 5. 
Státní svátek 

 
 

 
Tento týden jsi zvládl(a): 

 
V jazyce českém jste si zopakovali pravidla při psaní pozvánky a zkusili jste si pozvánku vytvořit. V úterý 
jsme  začali učivo o skladbě. Zopakovali jsme si podmět a přísudek, či-li základní skladební dvojice a 

vysvětlili si druhy podmětů a přísudků. Příští týden budeme toto učivo procvičovat. 
V matematice již opakujeme - začali jsme s přirozenými čísly. 

V Času máme probraného našeho souseda - Slovenskou republiku a v přírodovědě smyslovou soustavu. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vXc6kgw7ZVg
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 

 

Milé děti,  
 

tento týden jsme pro vás připravily další nápady k tvoření a činnosti. 
 

 

Můžete si vyrobit: 
 

1. Koťátko z papíru – návod najdete v této příloze  
 

2. Zvířátka z vlny – popis pracovního postupu si můžete prohlédnout zde  

 
3. Květinový obrázek - předlohu, podle které můžete obrázek vytvořit, najdete zde 

 
4. Papírového motýlka - návod na výrobu motýlka si můžete prohlédnout v tomto videu 

 
5. Koníci omalovánka - vzory koníků zde a v této příloze 

 

 
 

nebo si s rodiči zahrát tyto hry: 
 

1. Skákačka – návod, jak si hru zahrát, najdete zde 

 
2. Kroky - návod v této příloze  

 
 

 
       Fotografie vašich výrobků nám můžete zasílat na naše emailové adresy, budeme moc rády. 

 

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.  

 

Moc vás všechny pozdravujeme. 

 
                                                             Vaše vychovatelky 

https://drive.google.com/open?id=1ad1v9GYD6LOJxWPvLQN57R06YSKgkHuZ
https://drive.google.com/open?id=1u3gglPH-7XovWQ5Q-alZqczo7UhqUgan
https://drive.google.com/open?id=1ysoCvwGodR46ucTeX-uBDwFKyPERG80v
https://cz.pinterest.com/pin/771593348647931519/?e_t=9e622472919342169c63f5f1a5215a5e&utm_source=31&utm_medium=2004&utm_campaign=rdpins&utm_content=771593348647931519
https://drive.google.com/open?id=1tz3PiWbnwTpmW36_VPRY6snimaSAA-KA
https://drive.google.com/open?id=1bXgTFbTaEl8LP-A4JDcyYe2Zdh5Csz57
https://drive.google.com/open?id=14Tp3nAGbNp6pBBjqlr91OVcupCOPQT94
https://drive.google.com/open?id=1wNZqBfwMtefiRZj4xAwL-CrknEo_VEwJ
mailto:nemeckova@zstgm-ck.cz

