
 

5. ročník MŮJ TÝDENNÍ PLÁN - 40. týden  1. 6. - 5. 6. 2020 
  

 
 
 

Předmět Úkoly na tento týden z důvodu mimořádných opatření 

 
 
 

MATEMATIKA 

Tento týden si od čísel trochu odpočineme, zavítáme totiž do oblasti geometrie. Naším 
tématem bude OSOVÁ SOUMĚRNOST: 
- už si někdy zaslechl(a), že je něco souměrné? A co to vlastně znamená?  
- nejprve se zamysli a zkus si vzpomenout, co všechno už víš  o krychli, poté si vyzkoušej 
cv.1 a 2 na str.84 (pro zájemce cv.3) 
- ke cv. 4 si připrav zrcátko, přilož jej podél čárkované čáry a přečti jednotlivá slova; ze 
kterých velkých tiskacích písmen můžeme tvořit taková “půlslova”?, pokus se vytvořit a 
zapsat nějaká další půlslova 
- na čtverečkovaný papír přerýsuj (podle pravítka) obrázek ze cv.6 a dorýsuj jeho druhou 
polovinu, přesvědči se o správnosti svého rýsování (jak na to zjistíš v zadání úlohy) 
- co je to tedy ta osová souměrnost? přečti si oranžový rámeček na str.85, následně si 
vyzkoušej cv.8  
- kdo by se chtěl pustit do trochu náročnější úlohy, může zkusit cv.10 (útvary si můžeš 
přerýsovat do mříže, následně vystřihnout a překládat) 
- online procvičování na umimematiku.cz, pracovní list zde, kvíz zde 
VÝZVA - nakresli (narýsuj) osově souměrný obrázek 
Řešené úlohy mi můžeš zaslat na jana.brichackova@zschrastice.cz nebo Whatsapp. 
Vše si vysvětlíme 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. Jana B. 

 
ČESKÝ JAZYK 

Mluvnice + Sloh: V tomto týdnu budeme pracovat s pojmem inzerát a zopakujeme si 
pravidla pro psaní vlastních jmen. (učebnice str. 135- 139) 
Přečtěte si oba texty na str. 134 a odpovězte si na otázky ve cv. 12. Zkuste najít v tisku 
inzerát a zkontrolujte, zda je sdělení přesné a výstižné (obsahuje cenu, kvalitu, kontakt 
aj.). Napište svůj vlastní inzerát na téma:  
a-hledáš ztraceného psa       b- nabídneš k prodeji vaše koťata  c- vyměníš jízdní kolo 
Znáte nějaké internetové stránky, kde se něco nabízí a kupuje? Které? 
Zopakujte si psaní vlastních jmen (str. 137) 
Opakujte si na těchto odkazech: 
https://www.umimecesky.cz/cviceni-velka-pismena 
https://www.jak-se-pise.cz/velka-pismena-test/ 
http://www.ucirna.cz/cestina/velka_pismena_souhrnna_cviceni.php. Napište mi, jak jste 
byli úspěšní:) 
Čtení: Pokračuj si ve své rozečtené knížce a když budeš mít chuť na změnu, zkus tento 
odkaz s následnými otázkami. Tvé odpovědi se ti vyhodnotí:) 
 https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ed245d4d04e5 

ANGLICKÝ 
JAZYK 

Téma: Slovesa + zápory 
Tento týden v pondělí v 9:30 hodin se sejdeme na konverzaci s Thomasem (opět 2 
skupiny). Jinak nás čekají slovesa a zápory. K procvičování posílám jen 2 odkazy, ale ty 
obsahují spoustu cvičení, ktará si můžete sami vybírat. Záleží na vás, která a kolik si 
uděláte. Doporučení je první 3- 4 cvičení v každém odkazu: 
https://agendaweb.org/verbs/present_simple-exercises.html 
https://agendaweb.org/verbs/present-simple-negative.html 
Doplňte si v PS str. 34, kdo si troufne, může si zkusit i str. 35/cv 1 kde jsou zápory, které 
budete online procvičovat. Pro velké pilňasy přikládám i pracovní list 
V případě potřeby jsem tady: lenka.zlochova@zschrastice.cz   Hezký  týden:) 

VLASTIVĚDA Tento týden ukončíme kapitolu Období vlády jedné strany a přiblížíme si rok 1968. (str.              
76-77). Podívejte se na následující video:  
https://www.youtube.com/watch?v=GS4mXRaIFfo 
Poslechněte si zvláštní vysílání v tehdejším Českém rozhlase. 
 https://www.youtube.com/watch?v=IE0VddDqJa8 
Za zpěvu karla Kryla si můžete prohlédnout černobílé záběry z těchto dnů:  
https://www.youtube.com/watch?v=d698PO17oqk 

http://zschrastice.cz/sites/default/files/informace/2009/09/_tvere_kovan_pap_r_53691.pdf
https://www.umimematiku.cz/cviceni-osova-soumernost
http://zschrastice.cz/sites/default/files/informace/2009/09/osov_soum_rnost_pl_21954.pdf
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3326
mailto:jana.brichackova@zschrastice.cz
https://www.umimecesky.cz/cviceni-velka-pismena
https://www.jak-se-pise.cz/velka-pismena-test/
http://www.ucirna.cz/cestina/velka_pismena_souhrnna_cviceni.php
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ed245d4d04e5
https://agendaweb.org/verbs/present_simple-exercises.html
https://agendaweb.org/verbs/present-simple-negative.html
mailto:lenka.zlochova@zschrastice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=GS4mXRaIFfo
https://www.youtube.com/watch?v=IE0VddDqJa8
https://www.youtube.com/watch?v=d698PO17oqk


Byla to doba nesvobody a zrady. O tom, co se událo po této události a o nástupu                 
komunistického prezidenta Gustáva Husáka k moci, kterého možná pamatují i vaši rodiče,            
si připomene příště.  

PŘÍRODOVĚDA Tento týden se budeme v kapitole Lidské tělo věnovat lidským smyslům (uč. str. 86- 88).               
Přečtěte si text v učebnici k tématu Čich, Chuť a Hmat. Vypište si důležité informace.  
Můžeš si vytvořit něco podobného:  
https://cz.pinterest.com/pin/125045327138884026/ 
Vytiskněte si (překreslete si) obrázek a dopište (dolep obrázky z časopisů aj.) základní             
chutě na jazyku. 
https://i.pinimg.com/564x/1c/e0/17/1ce017d979b7ef04058fe0d60958c880.jpg 
Ať se všem daří:) 

 
 
 

1.  Ahoj páťáci, přeji vám všem hezky prožitý Mazinárodní den dětí. 
2. Výukové materiály najdete také na školním webu v záložce třídy zde. 
3. Nabízím individuální konzultace pro rodiče po telefonu, každý pátek od 12.00-13.00 hodin.  
4. Nabízíme dětem vypůjčení knih ze školní knihovny - obracejte se na třídní učitelky.  
5. V úterý 2. 6. od 9.15 - 10.00 se s první skupinou setkáme  na meetu k českému jazyku. S druhou 

skupinou se uvidíme od 10.15- 11.00. Sledujte další pozvánky na jiné předměty, tento týden proběhne 
meet z matematiky i anglického jazyka. 

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

7. 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.  

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. Ve dnech 29.6. a 30.6. bude ŘEDITELSKÉ VOLNO. Vysvědčení bude vydáváno v pátek 26. června 
2020. O způsobu a čase předávání vysvědčení budete včas informováni.  

                                                                                                              Marie Falcníková, třídní učitelka 
 

https://cz.pinterest.com/pin/125045327138884026/
https://i.pinimg.com/564x/1c/e0/17/1ce017d979b7ef04058fe0d60958c880.jpg
http://www.zschrastice.cz/obsah/4trida-0

