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Předmět Úkoly na tento týden z důvodu mimořádných opatření 

 
 
 

MATEMATIKA 

Tento týden slavíme Den Země. Již víš, že Země je jednou z planet sluneční soustavy,na 
kterou se tento týden podíváme trochu víc matematicky. Určitě zde využiješ dovednost 
počítání s velkými čísly: 
- přečti si rámeček v učebnici na str. 89 a pokus se vyřešit cv.8 (úlohy b-e jsou náročnější, 
pokud je nezvládneš, nic se neděje) 
- pokud si troufneš, můžeš si zkusit vyřešit i cv. 9 na str.89  
- další zajímavé informace a příklady k počítání nalezneš v Počítání ve sluneční soustavě. 
Výzvou tohoto týdne je online “matematická únikovka”. Kolik klíčů se ti podaří 
odemknout?(Rada pro zapisování odpovědí - za čárkou píšeme mezeru). 
Cokoliv jiného, co tě bude zajímat a bavit, lze procvičovat na www.umimematiku.cz nebo 
www.matika.in. Svá řešení mi můžeš poslat na mail jana.brichackova@zschrastice.cz. 
Užij si týden a opatruj se. Jana B. 

 
ČESKÝ JAZYK 

Mluvnice: Tento týden se seznámíme se zájmeny. Zájmena si více představíme v našem 
online setkání. Téma zní: Jezděte! Opucovali jste si svá kola a přilby? Znáte skupinu 
Qween? Pusťte si jeden jejich hit: https://www.youtube.com/watch?v=GugsCdLHm-Q 
V učebnici budeme pracovat na st. 108- 109, zkus si ústně odpovědět na otázky 1, 2, 3 na 
str. 108. Pošli mi ofocené cv. 5 ze str. 109. Přečti si článek Nové kolo? (str. 112) a 
písemně odpověz na cv. 16, 17.  
Dále se budeme seznamovat se ZÁJMENY- na našem úterním meet setkání. 
Sloh: Jak by mělo vypadat moje ideální jízdní kolo? Zkuste napsat krátkou úvahu a 
pošlete mi ji.  
Literatura: Pokračujte ve čtení své knížky. 

ANGLICKÝ 
JAZYK 

Téma: Animals, pets (opakování ).  
K online procvičování:                                                                                   Pets – slovíčka  
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/petČásti těla: 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/animal-body-parts-1Tentokrát máte 
možnost vybrat si  ze 2 pracovních listů (My Pe 1- Miniprojekt,  My pet 2 - zde pouze 
opravujete chyby v psaní.)Práce navíc – jen pro zájemce – ptáci, plazi a obojživelníci: 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/birds  
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/reptiles-and-amphibians + práce s 
textem:Kdo by měl pořád ještě chuť tvořit, může vypracovat vlastní miniprojekt o svém 
nebo jakémkoliv zvířátku. Co to je, jaké je, kolik má nohou, co ne/umí, co má rádo/ 
nerado, jak se o něj staráte. Když přidáš i obrázek - super. Sejdeme se v pondělí 20.4.ve 
13 hodin na meetu.V případě potřeby jsem tady: lenka.zlochova@zschrastice.cz   Krásný 
týden :) 

VLASTIVĚDA Tento týden zůstaneme v době meziválečné, protože prudkým rozmachem procházela          
automobilová doprava, tentokrát stroj na čtyřech kolech:) Zkuste si vytisknout pracovní list            
a pomocí netu ho doplnit.     
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/NM9AIT-sbBMtPEogmnrERkr2xs7EgjBskOWjYJ
Bq9npUNDjwCR6bTWF2k_pOfAwaCPtA3JOuOgXK4SgTgu73Ka2IU0QtqNA9kvatq7-k7y
k1kJXMQvj2r74 
 

PŘÍRODOVĚDA Tento týden se budeme v kapitole Lidské tělo věnovat dýchací soustavě. (uč. str. 78-79) 
Zkuste se inspirovat následujícím odkazem, jste šikulky, třeba se do toho někdo pustí:             
)https://cz.pinterest.com/pin/821977369470747145/ Zkuste doplnit tento pracovní list:      
http://zakladniskolacheb.cz/wp-content/uploads/P%C5%99%C3%ADrodov%C4%9Bda-5.r
o%C4%8Dn%C3%ADk-Pracovn%C3%AD-listy.pdf 
Jak se vám dýchá s rouškou? Vyfoťte se nám s rouškou, uděláme společnou koláž celé               
školy:) 

 
 

1.  V úterý 21. 4. od 10. - 11.00. se uskuteční online schůzka s vašimi dětmi a budeme se věnovat českému 
jazyku.  V pátek 24. 4. od 100. - 11.30 se uskuteční online schůzka a budeme se věnovat osobním 
potřebám a opakování. Sledujte další pozvánky na jiné předměty. 
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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. Dotazníky pro rodiče. Děkujeme za vaše názory, které jsou pro nás velmi důležité a budeme se snažit 

nastavit další výuku na dálku tak, aby vyhovovala co nejvíce dětem i rodičům. S výsledky dotazníků vás 
seznámím.  

5. Zveme vás na virtuální Kavárnu pro rodiče, která se uskuteční ve čtvrtek 23.4.2020 od 17.30 hod. Na 
tomto meetu vám ředitel školy Karel Derfl zodpoví vaše případné dotazy ohledně současné situace a 
výuky na dálku. Setkání proběhne v Google Meet (obdobně, jako se setkávají děti s učitelkami), odkaz 
na akci dostanete předem mailem spolu s pravidly online setkání. Vaše otázky pošlete předem 
mailem na karel.derfl@zschrastice.cz. Těšíme se na toto netradiční posezení, ale kávu si musíte uvařit 
sami :-)  Karel Derfl & pedagogové naší školy 

6. Poplatky za zrušené školní akci (Škola v přírodě) - budeme vracet ve škole. Na vyžádání v úterý 
28.4.2020 a ve středu 29.4.2020 od 12.30 do 16.00 h. Potvrďte zájem o vyzvednutí peněz v uvedeném 
termínu mailem třídní učitelce do tohoto pátku, předem děkuji. Nevyzvednuté peníze za ŠvPř  a dále za 
obědy, ŠD a MŠ budou vráceny v červnu. Iveta Galážová, hospodářka školy (731 411 928, 
iveta.galazova@zschrastice.cz)  

7. Potvrzení pro OČR i nadále vystavujeme na vyžádání a zašleme mailem. Uveďte jméno dítěte a jeho 
RČ. Karel Derfl, ředitel školy (739 691 120, karel.derfl@zschrastice.cz) 

8. 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. 

9. Celoškolní projekt - výzva ke Dni Země 2020. Připravujeme nabídku 50 dobrovolných aktivit pro 
všechny žáky školy k 50. výročí tohoto celosvětového svátku naší planety. Odkaz pošleme! 

 Marie Falcníková, třídní učitelka 
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