
 

5. ročník MŮJ TÝDENNÍ PLÁN - 37. týden 11. 5. - 15. 5. 2020 
  

 
 
 

Předmět Úkoly na tento týden z důvodu mimořádných opatření 

 
 
 

MATEMATIKA 

Tento týden si od počítání trochu odpočineme, budeme evidovat situace založené na 
náhodě a odhadovat pravděpodobný vývoj situace. Podíváme se na 
PRAVDĚPODOBNOST A NÁHODU. Pro následující úlohy si připrav minci, kostičky a 
dvě hrací kostky: 
- nejprve si zkus odpovědět na otázku ve cv.1/ str. 68, poté svůj tip ověř deseti hody 
- cv.2 si opět nejprve přečti, odpověz si na otázku, následně si své tvrzení ověř pěti hody 
- jak to bude vypadat, pokud hřiště ze cv. 2 zvětšíme? vyzkoušej si to ve cv.6 (pro 
zájemce cv.7) 
- pro cv. 8 můžeš využít následující hrací pole, nebo si vytvoř své dle velikosti svých 
kostiček; nemáš kostku s písmeny? můžeš si ji vyrobit (odkaz zde), “házet” kostkou 
můžeš i online zde; vytvoř staveniště a jeho plán (počet krychlí na jednotlivých polích 
vyjádřený čísly) podle hodů Xavera, utvoř si své staveniště i jeho plán a pošli mi  foto na 
mail jana.brichackova@zschrastice.cz, či Whatsapp :-) 
- pro zájemce cv.9 a k němu pracovní list  
- kdo by si chtěl ověřit, jak je na tom s rovnicemi a váhami, může zkusit následující 
“výzvu” (výsledky vám po kontrole zašlu na mail)  
Přeji vám poklidný týden a budu se na vás opět těšit na středečním Meetu v 10.00. 

 
ČESKÝ JAZYK 

Mluvnice: Procvičujeme si stále tvary zájmena JÁ (učebnice str. 114) a přidáme 
zájmeno se (kdy píšeme s sebou a kdy sebou?) Tématu se budeme věnovat i na našem 
meetu. 
Procvičujte si zde: 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php 
Zájmeno se potom potrénuj na těchto odkazech: 
https://czechtongue.cz/umite-rozlisovat-mezi-s-sebou-a-sebou/ 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php 
Nezapomeň mi napsat, jakou jsi měl/a po vyhodnocení úspěšnost. 
Každý mi v tomto týdnu pošlete správné řešení ze cvičení 5 na str. 117 v učebnici, 
děkuji:) 
Čtení: Přečti si následující text, odpověz na otázky pod textem a zároveň si vyhodnoť, jak 
jsi pracoval/a. Napiš mi o tom. 
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-zverimex/14?source=explicitExercise 
Sloh: Fronta na oběd. Lidé jsou často nuceni stát frontu – na oběd, v obchodě, na poště  atd. 
Vymysli alespoň pět činností (nebo her), které by šly provozovat při čekání ve frontě a které 
by nám ukrátily dlouhou chvíli. Na našem meetu si o nich můžeme popovídat. 

ANGLICKÝ 
JAZYK 

Téma: Days, time, activities  
Tento týden ve čtvrtek v 9:00 hodin spolu projdeme toto téma, doma se můžete 
připravit: 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/daily-routines 
https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/daily-routines/routines 
http://enjoyenglish.free.fr/english/primaire/concentration/athome1/athome_.html 
http://enjoyenglish.free.fr/english/primaire/concentration/indoor/indoor.htm - pro zájemce. 
https://www.youtube.com/watch?v=rvEFnBmwqZk - zkoukni video, můžeš si pustit i 
titulky (ozubené kolečko) 
V PS na str. 33 si můžete zkusit vypracovat cv. 4 nebo 5 - ale určitě až po našem 
společném setkání. 
V případě potřeby jsem tady: lenka.zlochova@zschrastice.cz   Pohodový týden! 

VLASTIVĚDA Pokračujme v tématu 2. světové války. Mezi hrdiny patří i parašutisti Kubiš, Gabčík a              
několik dalších, kteří podnikli nakonec úspěšný atentát na říšského protektora Reinharda           
Heydricha. Nejenže zaplatili svými životy a životy svých rodin, ale jako odvetu vypálili             
nacisté vesnice Lidice a Ležáky. Pusťte si krátké video: 
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/211
543116230101-protektorat/titulky?kvalita=nizka 

http://zschrastice.cz/sites/default/files/informace/2009/09/hrac_pole_12398.pdf
https://www.detskestranky.cz/wp-content/uploads/2016/03/Slo%C5%BE-si-svoji-kostku-krychli.pdf
https://freeonlinedice.com/
mailto:jana.brichackova@zschrastice.cz
http://zschrastice.cz/sites/default/files/informace/2009/09/pl_pravd_podobnost_a_n_hoda_99338.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwJIdSdF28_rHVP2mCydZKi_3Ob5FWHgTJMfwQnVPd9f8Imw/viewform
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
https://czechtongue.cz/umite-rozlisovat-mezi-s-sebou-a-sebou/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-zverimex/14?source=explicitExercise
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/daily-routines
https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/daily-routines/routines
http://enjoyenglish.free.fr/english/primaire/concentration/athome1/athome_.html
http://enjoyenglish.free.fr/english/primaire/concentration/indoor/indoor.htm
https://www.youtube.com/watch?v=rvEFnBmwqZk
mailto:lenka.zlochova@zschrastice.cz
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/211543116230101-protektorat/titulky?kvalita=nizka
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/211543116230101-protektorat/titulky?kvalita=nizka


Podle této události byly natočeny již dva filmy, záběry z toho staršího jsou použity i v                
tomto odkazu.  
https://www.youtube.com/watch?v=_iaSjRXEjLM 
Pokud tě téma zaujme, vyhledej si informace o operaci Anthropoid a napiš mi, co              
dalšího jsi se dozvěděl/a. 

PŘÍRODOVĚDA Tento týden se budeme v kapitole Lidské tělo věnovat vylučovací soustavě (uč. str. 84-              
85). Přečtěte si text v učebnici. 
Funkci vylučovací soustavy a její složení vám přiblíží toto video:          
https://www.youtube.com/watch?v=29Jx2sPUfb 
 

 
 
 

1.  V úterý 12. 5. od 9.30. - 10.15 se uskuteční online schůzka, na kterou pozvu první skupinu a od 10.30 - 
11.15  se setkáme s dětmi ze druhé skupiny. Pozvánky očekávejte na školních účtech Budeme se 
věnovat českému jazyku a osobním konzultacím dle potřeby. Sledujte další pozvánky na jiné předměty, 
tento týden proběhne meet z matematiky i anglického jazyka. 

2. Výukové materiály najdete také na školním webu v záložce třídy zde. 
3. Nabízím individuální konzultace pro rodiče po telefonu. Každý pátek od 12.-13. hodin.  
4. Nabízíme dětem vypůjčení knih ze školní knihovny - obracejte se na třídní učitelky.  
5. Dálková (distanční) forma výuky bude probíhat i nadále pod vedením třídních učitelek popř. dalších 

vyučujících až do konce školního roku. Pedagogický dohled nad žáky, kteří budou od 25. 5. 2020 
docházet do školy, budou zajišťovat zejména asistenti pedagoga a vychovatelky ŠD, popř. i další 
pověření pedagogové. Žáci budou rozděleni do skupin a je pravděpodobné, že  v jedné školní skupině 
budou žáci z různých ročníků. Na umístění dítěte do školní skupiny bude mít vliv celkový počet 
přihlášených žáků a délka pobytu ve škole (dopolední a odpolední provoz). 

6. Pozvánka na 2. Kavárnu pro rodiče - úterý 12. 5. 2020 od 17.30 h. - formou on-line meetu (odkaz máte 
v mailu). Pokusíme se vám zodpovědět všechny vaše otázky ohledně výuky do konce školního roku a 
podmínek pro účast dítěte ve škole od 25.5.2020. Svoje otázky posílejte předem na mail: 
karel.derfl@zschrastice.cz.  Děkujeme rodičům za vyplněné dotazníky! 

7. Přihlašování dětí do školy - od 25. 5. 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 1.stupně ZŠ ve škole, 
přičemž dopoledne budou probíhat vzdělávací aktivity v omezeném režimu formou školních skupin. Účast 
žáků ve škole není povinná a řídí se pravidly vydanými MŠMT.  Třídní učitelky rozešlou ve středu 
13.5.2020 všem rodičům maily s odkazem na závaznou přihlášku k docházce do školy. ZÁVAZNOU 
PŘIHLÁŠKU musí rodiče vyplnit nejpozději do 18.5.2020.  
Karel Derfl, ředitel školy (739 691 120, karel.derfl@zschrastice.cz) 

8. Úřední hodiny pro rodiče každou středu od 8.00 do 12.00 hod. Tel. č. 731 411 928 - Iveta Galážová. 
Vstup do školy není povolen. 

9. Zapojte se do školní fotomozaiky! Jak? Pošlete svojí fotografii v roušce třídní učitelce. Chceme 
vytvořit společnou fotokoláž všech žáků školy, kterou vystavíme na školním facebooku. 

10. ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ 2020/2021 - probíhá na dálku do 15. května 2020. Informace k zápisu najdete na školním 
webu http://www.zschrastice.cz/aktuality/ms/zapis-deti-do-ms-2. 

Marie Falcníková, třídní učitelka  

https://www.youtube.com/watch?v=_iaSjRXEjLM
https://www.youtube.com/watch?v=29Jx2sPUfb0
http://www.zschrastice.cz/obsah/4trida-0
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