
 

5. ročník MŮJ TÝDENNÍ PLÁN - 38. týden 18. 5. - 22. 5. 2020 
  

 
 
 

Předmět Úkoly na tento týden z důvodu mimořádných opatření 

 
 
 

MATEMATIKA 

Tento týden se opět vrhneme do počítání, naším tématem totiž budou DESETINNÁ 
ČÍSLA A ZLOMKY: 
- co to je vůbec desetinné číslo, jak se zapisuje a jaké číselné řády může obsahovat? 
zapátrej v paměti a zkus si na tyto otázky odpovědět, následně shlédni video   
- vyzkoušej si cv.1 a 2 na str.80 v UČ, najdeš nějakou souvislost mezi patnácti čísly z 
těchto dvou cvičení? 
- vytvoř si zlomkovnici (tabulku zlomků) ze cv.4., případně využij tuto; jednotlivé dílky si 
popiš zlomkem, můžeš si je i rozstříhat, případně zalaminovat, aby ti vydržely déle; 
pomocí těchto dílků porovnej zlomky ze cv.4 (použij znaménka <,>,=), online procvičování 
na umimematiku.cz nebo zlomky-hrave.cz 
- pro koho by bylo porovnávání těžké může shlédnout video Khan Academy 
- kdo si troufne na trochu náročnější úlohu, může zkusit cv.5 
- zvládli bychom desetinná čísla zaokrouhlit? (pro připomenutí opět video), poté si to 
vyzkoušej ve cv. 6,7, a 8 na str.81, online cvičení na umimematiku.cz 
- pro zájemce VÝZVA 
Řešené úlohy mi můžeš zaslat na jana.brichackova@zschrastice.cz nebo Whatsapp. 
Vše zopakujeme a procvičíme na středečním Meetu (1.skupina od 10.00 hod, 2.skupina 
od 11.00 hod), pozvánky obdržíte v mailu. Těším se na vás a přeji krásný týden. Jana B. 

 
ČESKÝ JAZYK 

Mluvnice: Procvičujeme si stále tvary zájmena JÁ (učebnice str. 120-123) a zájmeno se 
(kdy píšeme s sebou a kdy sebou?) Tématem týdne bude Alergie. Na meetu si můžeme 
popovídat, jak je to s vámi a alergiemi:) 
Procvičujte si zde: 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%
8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Z%C3%A1jmena#selid 
Nezapomeň mi napsat, jakou jsi měl/a po vyhodnocení úspěšnost. 
Přečti si text Aler v učebnici na str. 120, zkus si odpovědět na otázky pod textem. 
Kontrolu pro své odpovědi najdeš na protější straně:)  
Písemně doplň cv. 19 na str. 121, procvičíme si tak tvary zájmena JÁ. Tvou práci mi 
pošli, děkuji. 
Přijdete na tajenku v křížovce na str. 123 v učebnici? Napište mi řešení.  
V pracovním sešitě se můžete pustit na str. 26 do cv. 8.  
Čtení: Pokračujte ve čtení své rozečtené knížky. Knížku si přineste i na náš meet:) 
Sloh: Vymyslete, co by měl mít zdravotník ve své brašně první pomoci proti:  
           a- lenosti       b- zmlsanosti    c- zapomnětlivosti 
Vyber si a napiš podle fantazie svůj návrh:)  

ANGLICKÝ 
JAZYK 

Téma: Daily routines, time 
Tento týden ve čtvrtek v 11:30 hodin se sejdeme na konverzaci s Thomasem. Pošlu 
pozvánku s rozpisem na 2 skupiny- od 11:30 a od 12:00 hodin. 
V tomto týdnu zůstává procvičování činností a časů - můžete se vracet k odkazům z 
minulého týdne a pilovat je. Nové přikládám: 
https://www.mes-games.com/dailyroutines.php  
https://www.vocabulary.cl/Games/Daily_Routines.htm - malinko obtížnější doplňování 
slov, ale můžeš vyzkoušet 
https://www.eslgamesplus.com/english-daily-common-routine-verbs/ jednoduchá hra, ve 
které vybíráš správné odpovědi. Poté klikneš na submit a next a pokračuješ dál. 
Důležitý úkol pro vás bude projít a snažit se učit  slovíčka 4A+ 4B (PS vzadu).  
Posílám 2 pracovní listy k tématu. Vyber si jen 1 - úplně to stačí. 
V případě potřeby jsem tady: lenka.zlochova@zschrastice.cz   Hezký  týden! 

VLASTIVĚDA Pokračujme v tématu 2. světové války. Tentokrát se seznámíme s jejím závěrem            
(učebnice str. 73-74) 
Videa, která mapují konec světové války najdete na těchto odkazech.          
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/konec-druhe-svetove-valky-v-evrope-8-kv
eten-152262 

https://www.youtube.com/watch?v=JJQOEYfdHGQ
http://zschrastice.cz/sites/default/files/informace/2009/09/zlomkovnice_14748.pdf
https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-porovnavani
https://zlomky-hrave.cz/procvicovani/porovnavani
https://cs.khanacademy.org/math/arithmetic/fraction-arithmetic/arith-review-comparing-fractions/v/comparing-fractions-with-greater-than-and-less-than-symbols
https://www.youtube.com/watch?v=9C81NwxhI34
https://www.umimematiku.cz/cviceni-zaokrouhlovani-desetinnych-cisel
http://zschrastice.cz/sites/default/files/informace/2009/09/v_zva_zlomky_a_desetinn_sla_17559.pdf
mailto:jana.brichackova@zschrastice.cz
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Z%C3%A1jmena#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Z%C3%A1jmena#selid
https://www.mes-games.com/dailyroutines.php
https://www.vocabulary.cl/Games/Daily_Routines.htm
https://www.eslgamesplus.com/english-daily-common-routine-verbs/
mailto:lenka.zlochova@zschrastice.cz
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/konec-druhe-svetove-valky-v-evrope-8-kveten-152262
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/konec-druhe-svetove-valky-v-evrope-8-kveten-152262


https://www.youtube.com/watch?v=DMI35Az8kic&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRF
ABnZExbv&index=102 
Můžete si udělat výlet na Slivici nedaleko Milína, kde stojí tento památník, který vyjadřuje              
ideu definitivní porážky německé hitlerovské armády dovršenou posledním bojem 2.          
světové války na evropském kontinentu. 
https://www.turistika.cz/mista/milin--1/foto?id=526268 
Udělej vlastní “uměleckou” fotku tohoto místa a pošli nám ji:)  

PŘÍRODOVĚDA Tento i příští týden se budeme v kapitole Lidské tělo věnovat lidským smyslům (uč. str.               
86- 88). Přečtěte si text v učebnici k tématu Zrak. 
Vystřihněte si nebo si překreslete obrázky z odkazu zde:  
https://docs.google.com/file/d/0B08ES1EFN9aHT2xXSFFnUHR4NVE/edit 
Pomocí obrázků vytvořte myšlenkovou mapu na téma Smysly.  
Podívejte se, jak vypadá Braillovo písmo pro nevidomé. Zkusíte mi napsat vaše jméno             
pomocí šestibodí?  
https://www.svetloprosvet.cz/41-svetovy-den-braillova-pisma 
Vypracujte si téma Smysly ve svém Lapbooku (kdo ještě nemáte:) 
Ať se všem daří:) 
 

 
 
 

1.  V úterý 19. 5. od 9.00. - 10.00 se uskuteční online schůzka celé třídy, na které vás pan ředitel seznámí 
s tvorbou virtuální nástěnky, tzv. padletů. Ty můžete používat při tvorbě referátů, prezentací na 
vlastivědu, přírodovědu. Myslím si, že vás to bude bavit:) Pozvánky již máte na vašich školních účtech. 
Od 10. 15 - 11. 00 se s první skupinou setkáme ještě jednou na meetu k českému jazyku. S druhou 
skupinou se uvidíme v pátek 22. 5. Nezapomeňte si donést i svoji rozečtenou knihu. 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. V době od pondělí 18.5. do čtvrtka 21.5.2020 je potřeba, aby si děti odnesly domů svoje osobní věci 

ze tříd včetně cvičebních úborů atp. Od 25.5.2020 totiž nebudou mít do školy přístup rodiče ani další lidé, 
kromě dětí zařazených ve skupinách a pedagogů či zaměstnanců, kteří zde budou plnit pracovní úkoly. 
Poté to nebude možné až do konce školního roku tzn., že by si je pak děti mohly vyzvednout až na 
začátku prázdnin (29.-30.6.2020), ovšem bez záruky, protože už zde v té době může být staveniště s 
úplným zákazem vstupu. Termíny a časy: pondělí od 15.30 do 19.00 hodin (po telefonické domluvě na 
tel. 606 206 736), úterý od 8.30 do 11 hodin, odpoledne od 13.00 do 16.00 hodin, středa a čtvrtek od 8.30 
do 13.30 hodin (zvoňte na paní ekonomku). Podmínkou je samozřejmě dodržování hygienických pravidel 
(nošení roušky). 

6. Dálková (distanční) forma výuky bude probíhat i nadále pod vedením třídních učitelek popř. dalších 
vyučujících až do konce školního roku.  

7. Děti přihlášené do školních skupin nastupují do školy v pondělí 25.5.2020.  Účast žáků ve škole není 
povinná a řídí se pravidly vydanými MŠMT.  Rodiče přihlášených dětí dostanou mailem podrobnější 
informace: do které školní skupiny budou patřit, jaké budou mít pedagogy, jaká platí pravidla a organizace 
dne ve škole. Případné dotazy vám rádi zodpovíme.  
Karel Derfl, ředitel školy (739 691 120, karel.derfl@zschrastice.cz) 

8. Potvrzení pro OČR i nadále vystavujeme na vyžádání a zasíláme mailem. Uveďte jméno dítěte a jeho 
RČ. Originály již vystavených potvrzení OČR budou k vyzvednutí ve škole. Rodiče, kteří zůstanou s 
dětmi doma (učení na dálku) až do konce června, o tento příspěvek nepřijdou.  

9. 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. 

10. Vyzvedávání objednaných knih z katalogů JARO 2020 bude možné v úterý 19.5. a ve čtvrtek 21.5. od 
14.00-16.00hod.  

. Marie Falcníková, třídní učitelka 
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