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Týdenní plán třídy 5. A 

třídní učitelka Jitka Perníková 

                          4. 5. – 8. 5. 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 

 
                      

                     

 

PONDĚLÍ 4.5.  
 

Český jazyk: Téma - Podmět a přísudek 
Dnes se budeme věnovat podmětu, vyhledávat podmět a určovat jedo druh 

● otevřete si PS str. 52/5  

❏  na podmět se ptáme 1. pádovou otázkou Kdo? Co? Zeptej se, najdi podmět, podtrhni ho a 

napiš o jaký slovní druh se jedná 

● PS str. 52/6 

❏ v každé větě najdi podmět ten vyškrtni ve čtyřsměrce a vyjde ti tajenka 
● PS str. 52/7 

❏ rozvitý podmět (např. můj strýc)  

několikanásobný podmět (např.jedle a smrky) 

 
 

Matematika: Téma - Opakování učiva - Přirozená čísla 
● prověrka opakovací - zaokrouhli číslo 36052- na: desítky,stovky, tisíce, desetitisíce    
● PS str. 34/14 

           34/15  návod: rok má 365 dní 
           34/16 počítá se podobně jako předešlá sl. úloha 

                          
 
 

http://www.google.cz/
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Anglický jazyk:  
Anglický jazyk, skupina 1 - Mgr. Korchová 

Místnosti v domě - opakování 

● Zopakuj si místnosti v domě v tomto cvičení. 

● V pracovním sešitě vypracuj tato cvičení: 

PS str. 44/cv. 1a - zapiš názvy místností  

PS str. 44/cv. 2 - napiš, v jaké místnosti děláš zadané činnosti  

Nábytek - nová slovíčka 

● V UČ str. 55 si prohlédni další nábytek a vybavení domu. Slovíčka si vypiš do slovníčku, 

správnou výslovnost si nacvič zde (klikni na rámeček Page 55, Exercise 6a)                     

 

Anglický jazyk, skupina 2  - Mgr. Ilkóová 

Opakování - přítomný čas prostý, zájmena a předložky 

● na tomto odkazu si procvič přítomný čas prostý (pozor na 3. os. č.j.) 

● zde si zahraj pexeso - zájmena, předložky 

 

There is / there are 

● na tomto odkazu si opiš zápis z prezentace 

● zde si naposlouchej výslovnost vazby there is / there are 

● uč. str. 54 / cv. 1 - znovu si poslechni zde článek pod odkazem Page 54, Exercise 1. Do 

školního sešitu si vypiš a přelož všechny vazby s there is/ there are v tomto článku (př: there are 

three bedrooms upstairs  - v 1. patře jsou 3 ložnice) 

● uč. str. 54/ cv. 5 - podle obrázku ve cv. 1 dokonči věty s vazbami there is / there are / there 

isn´t / there aren´t. Napiš je do školního sešitu. 

● PS str. 46  cv. 3 a 4 - doplň there is / there are / there isn´t / there aren´t 

● všechna cvičení vyfoť a pošli na mail ilkoova@zstgm-ck.cz 

 

ČaS: Téma- Evropa - Polská republika 
 

● otevři si uč. na straně 48-49 a přečti si učivo o Polsku 

❏ podívej se  se na toto video: 

❏ PS str. 37, pokud nebudeš vědět, učebnice ti pomůže, pracuj s mapou v učebnici 

 

Tělesná výchova:  zahraj si v přírodě dětské hry -( kuličky, hra Na Pikanou, hry s míčem aj.) 

 

 

ÚTERÝ 5.5. 
 

Český jazyk:  Téma- Skladba - Podmět a přísudek 
● Procvičujeme podmět zde: 

● PS str.52/8 
● PS str. 53/9 

❏ Nejdříve rozlušti přesmyčky, každý podmět rozviň a napiš větu 

 
● PS str. 53/10 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/vocabulary/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-1-uroven/1678
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-zajmena-1-uroven?source=explicitMapGlobal
https://drive.google.com/open?id=1RYM-5Qu9ZFdlTY6yXJHAIiqgFTatH3zU
https://www.youtube.com/watch?v=ZjhOgnROluo
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
mailto:ilkoova@zstgm-ck.cz
https://www.youtube.com/watch?v=pl6qHpIPic4
https://www.pravopisne.cz/2014/12/test-najdi-podmet-ve-vete-12/
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Čtení: V tomto týdnu se vrátíme vaší oblíbené knížce, čti si nahlas. Až bude kniha přečtená, nezapomeň ji 

vložit na Padlet. 
                

Matematika: Téma - Operace s přirozenými čísly 
 

● prověrka - zaokrouhli, číslo 116 309 na: desítky, stovky, tisíce , desetitisíce, statisíce a miliony                                               

● PS str. 35/17 
● PS str. 35/18- rozložte na činitele 

● PS str. 35/19 nemusíš dělat zápis, pouze výpočet a odpověď 
●   PS str. 35/20 

 

● ČaS: Téma - Nervová soustava 
❏ Přečti si článek na straně 65 v učebnici  
❏ Pracuj v PS na straně 36-37 - pokud nebudeš vědět, učebnice ti pomůže 

 

Pracovní výchova: zkus něco z námětů od paní vychovatelek 

 
 

STŘEDA 6. 5. 
 

Český jazyk:  Téma - Základní skladební dvojice 
 

● Je středa a s ní pravidelný diktát, který najdeš v Dokážeš str. 34/4  

❏ popros mamku, ať ti ho nadiktuje, ty si ho oprav dle sešitu a podtrhni přísudek 

● PS str. 53/11b 

❏ Nejdříve si vytvoř dvojice, které dáš do věty - např. Vinnetou a Old Shaterhand jsou 
hrdinové románů K. Maye. Věty napíšeš. 

● Učivo: Základní skladební dvojice 

❏ podmět a přísudek  tvoří základní skladební dvojici - nalistujte si dokážeš na straně 35 a 

nahoře se přečti modrou kartu 
● Na téže straně si udělej cvič. 5 - ve větách vyznač zákl. skladební dvojici.  

Pamatuješ? Podmět podtrháváme rovnou čarou, přísudek vlnovkou. Základní skladební dvojice 

spojíme dvojitou čarou. 
        

Čtení:  Pokračuj v četbě tvé oblíbené knihy 

 
Matematika:  

● prověrka - procvič si násobení, vypočítej: 
                                   38206       350 016 

                                    .   39        .    386 
                   

● PS str. 35/22 Komutativní zákon:       Záměnou sčítanců se součet nemění                                                     

                                                                            a + b = b + a  
 

● PS str. 35/23 Asociativní zákon:         Počítáme výhodně 
                                                    ( a + b ) + c = ( b + c ) + a  

                                                    ( 4 + 12 ) + 8 = ( 12 + 8 ) + 4  
● PS str. 35/ 24,25 
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Anglický jazyk:  
Anglický jazyk, skupina 1 - Mgr. Korchová 

Nábytek  

● Zopakuj si názvy nábytku, v PS vypracuj str. 44/ cv. 1b (podle obrázku domu zapiš k číslům 

správné slovíčko)  

Vazba There is / are … 

● Zde si zopakuj si tvoření vět s vazbou There is / are …, správnou výslovnost si 

naposlouchej v tomto videu.  

● Do školního sešitu vypracuj UČ str. 54/cv. 5. Podle barevného obrázku ve cvičení 1 napiš 

věty správně. Na začátku věty použij vhodnou frázi There is / isn´t / are / aren´t, na 

konci věty napiš, kde se zadané předměty nacházejí.  

● PS str. 45/cv. 3 - doplň tvar There´s nebo There are. 

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

 

Anglický jazyk, skupina 2 - Mgr. Ilkóová 

Our town 

● na tomto odkazu si naposlouchej nová slovíčka v oddíle Page 56, Exercise 1a 

● PS - str. 84 / C Places in a town - nová slovíčka si zapiš do slovníčku 

● PS - str. 46 / cv. 1 - pojmenuj místa na obrázcích novými slovíčky 

● PS - str. 46 / cv. 2 - prohlédni si, co je na obrázku a pak tvoř otázky a pravdivé odpovědi na             

str. 47 vlevo nahoře  

● PS - str. 47/ cv. 3 - tvoř věty s předložkami uvedenými v zadání. pracuj opět s obrázkem ze str. 

46/cv. 2 

● všechna cvičení vyfoť a pošli na mail ilkoova@zstgm-ck.cz 

 

Informatika - Mgr. Tereza Šimečková 

● Určitě víte, že u krumlovského zámku mají výběh medvědi. Právě o nich bude dnešní hodina. 

● Otevřete si Microsoft Word nebo jakýkoliv jiný textový editor a udělejte si nadpis Medvěd hnědý. 

Formát nadpisu: Velikost písma 28, zvýraznění tučné, zarovnání na střed, barva písma podle Vás 
● Na internetu vyhledejte informace o tomto zvířeti a 6 informací napište ve větě formou odrážek do 

dokumentu. Formát textu: Velikost písma 14, zarovnání vlevo, barva písma černá 
● Odrážky jsme trénovali, jsou to ty černé puntíky (případně i jiné znaky), které usnadňují orientaci v 

textu a slouží k psaní seznamů nebo poznámek. Kde je zapnete si můžete připomenout tady. 
● Kdo zvládne, může do dokumentu vložit i obrázek. 

○ DŮLEŽITÉ: Abyste vložený obrázek mohli libovolně přesouvat, je třeba změnit obtékání 

textu na “Před textem”. Jak na to uvidíte na tomto obrázku.  
● Hotový dokument uložte jako soubor s názvem Medvěd a pošlete mi jako přílohu v emailu. Prosím 

emaily posílejte ze svého školního účtu a nezapomínejte kromě přílohy psát také “tělo” emailu. To 
znamená pozdrav, obsah sdělení a rozloučení.  

 

Hudební výchova: Kdo bude mít chuť, může se naučit lidovou písničku z Čech- Ráda,  

                                  ráda, můj zlatej Honzíčku - zde: 

 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1ubXF65TykmUaKNNgDxw3WXm3ck0bCF0c
https://www.youtube.com/watch?v=EKLD4Arn_bs
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
mailto:ilkoova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1w_UzcrAR_m9mR4sFLVPBe4HBXUnJffrZ
https://drive.google.com/open?id=1uuSOTkZrJ7HHi-cAnl9YTldqY20SR8OU
https://www.youtube.com/watch?v=523DG0flm2o
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ČTVRTEK 7.5. 
 

Český jazyk: Téma- Podmět a přísudek 
 

● Procvičíme si základní skladební dvojice zde: 

● Dokážeš str. 25/6 
● PS str. 54/12,13 

 
Čtení: Pokračuj v četbě tvé oblíbené knihy 

 

Matematika: Téma - Operace s přirozenými čísly 
● prověrka - vypočítej  

                       168 . 5 =           18 . 6 = 

                       305 . 8 =           298 +52 = 
                        12 . 12 =           68 : 4 = 

 
●  PS str. 36/26 vypočítej a zkoušku si udělej na kalkulačce 

                       36/27 
                       36/28 udělej výpočet a odpověď 

 

 

ČaS: Téma - Spolková republika Německo 
 

●  otevřete si učebnici na straně 50 a přečti si učivo o Německo 

❏ Zkus si odpovědět na otázky z uč. na straně 51 dole - Dokázali jste to??? 

❏ pusť si toto video: 

❏ PS str. 38 - opět pracuj s učebnicí 

❏ Kdo má zájem, vědět o Německu ještě více, zde je video s dávkou dalších informací 
 
                

 
Tělesná výchova: proběhni se venku, zajezdi si na kole 

 

PÁTEK 8. 5. 
Státní svátek 

 
 

 
Tento týden jsi zvládl(a): 

 
V jazyce českém jsme procvičovali podmět a přísudek Zopakovali a procvičili základní skladební dvojice. 
V matematice opakujeme učivo o přirozených číslech a výpočet slovních úloh na logické myšlení 

V Času jsme se naučili dva státy Evropské unie - Polsko a Německo. V přírodovědě jsme se dozvěděli 
zajímavosti z nervové soustavy. 

Všem přeji krásný prodloužený víkend. 

 

 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/stavba-vety/stavba9.htm
https://www.youtube.com/watch?v=gWkRP2vaCcg
https://www.youtube.com/watch?v=-9HbZDRIlVE
https://www.youtube.com/watch?v=gWkRP2vaCcg
https://www.youtube.com/watch?v=gWkRP2vaCcg
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 

Milé děti,  

 
vaše maminky budou mít brzy svátek (10. května - Svátek matek), tak je můžete potěšit některým z 

těchto nápadů: 
 

1. Srdíčko k dotvoření  – můžete vymalovat, libovolně ozdobit, vystřihnout z barevného papíru nebo do 

něj napsat básničku, předloha je v této příloze  
 

2. Květinový obrázek – k vytvoření takového obrázku můžeš použít třeba fazole, hrách, kukuřici, 
zrnkovou kávu nebo i nějaké těstoviny a podle své fantazie poskládat a nalepit do tvaru kytiček, inspiraci 

najdeš zde  

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

______________________________________________________________________ 
 

Filipojakubská noc - 30. 4.  
 

Milé děti, 

 
kdybyste chtěly, můžete se vyfotit jako čarodějnice, nebo poslat vaše výrobky a výtvory, náměty najdete 

pod tímto textem. Pokud někdo z Vás postaví s rodiči májku, pošlete též. Budeme se moc těšit a společně si 
fotografie prohlédneme na webu školy.  

 

 
Povídání o Filipojakubské noci najdete v této příloze a zaklínadlo zde 

 
Čarodějnické tvoření: 

 
1. Čarodějnice omalovánka - zde , tady a také zde 

 

2. Čarodějnice k dotvoření  - předlohu najdete v této příloze a tady 
 

3. Čarodějnický obrázek - namaluj čarodějnický obrázek podle vlastní fantazie nebo obdobný jako v 
této příloze 

 

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

 
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=1Kboz5CMgwPXnAPeHlHjnsIRvT3_r7VIT
https://cz.pinterest.com/pin/39125090500857855/?e_t=938e15f156b24ed2b3712da3bd916111&utm_source=31&utm_medium=2004&utm_campaign=rtpinrecs&utm_content=39125090500857855
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=1U6A1RZZhPpfTBvZp7yEeQrmJ1-C_n9u1
https://drive.google.com/open?id=1S2pC06my3mK8IKyaECkobUPricdjUgUY
https://drive.google.com/open?id=1XZLQA70wZbwYmGIABOO_XuHkXEgUUDEi
https://drive.google.com/open?id=1eesHOBqJ6bUsc-QhKfVEFip8R8sAo6nI
https://drive.google.com/open?id=1mUGaQe6qeAZH89qLadsMxZvKUluVJV9c
https://drive.google.com/open?id=1CwST2j7F_AiZiTqHP_QT5kWtVJKxnu5S
https://drive.google.com/open?id=1n4NnmUD2bgm950aM-GzTsBt0zrdeLNgy
https://drive.google.com/open?id=1bK3kviR0ivxGTFHKP71KWR5zTNHttuqQ
https://drive.google.com/open?id=1bK3kviR0ivxGTFHKP71KWR5zTNHttuqQ
mailto:nemeckova@zstgm-ck.cz

