
 

5. ročník MŮJ TÝDENNÍ PLÁN - 35. týden 27. 4. - 1 .5. 2020 
  

 
 
 

Předmět Úkoly na tento týden z důvodu mimořádných opatření 

 
 
 

MATEMATIKA 

Tématem tohoto týdne jsou ROVNICE. Vzpomeneš si, ve kterých čtyřech 
prostředích a jak jsme rovnice řešili? 
- pro připomenutí se můžeš podívat na str. 44 a 45 v učebnici, nebo si 
vyzkoušej online cvičení na skolasnadhledem.cz, či matika.in 
- pokus se vyřešit úlohu na str. 76/cv. 2, zvládl(a) by si ji zapsat pomocí 
rovnice?(oranžový rámeček ti určitě napoví) 
- vyřeš dvojice rovnic o zvířátkách - sv.4/ str.76 a opět se pokus je zapsat 
rovnicemi. POZOR, MÁME ZDE DVĚ NEZNÁMÉ (MASKY), oranžový 
rámeček ti pomůže,opět si můžeš vyzkoušet online cvičení na 
skolasnadhledem.cz 
- podaří se ti vyřešit záhadné rovnice? Zkus to zde.  
- kdo by ještě neměl počítání dost, může vyřešit pracovní list (jen pro zájemce) 
Výzvou pro tento týden jsou v podstatě také rovnice, jen ukryté v obrázcích.  
Svá řešení mi můžeš poslat na mail jana.brichackova@zschrastice.cz. Přeji pohodový 
týden a budu se na vás těšit na středečním Meetu v 10.00 (pozvánku máte v mailu). 

 
ČESKÝ JAZYK 

Mluvnice: Tento týden budeme opět procvičovat zájména- připomeneme si jejich druhy. 
Procvičujte si zde:  
https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-zajmena-druhy-1-uroven/368.  
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4073 
Nezapomeň- stále  můžeš  nahlížet do přehledné tabulky v učebnici (str. 111) 
Pošlete mi, jak jste vypracovali cv. 3 na str. 117- opakování přídavných jmen. 
Čtení:  
Následující pracovní list si vytiskni a vyplň podle knihy, kterou právě čteš.  
https://www.i-sen.cz/wp-content/uploads/2020/02/1AE08893-C042-4990-8614-EEFAAEC
ECBB1.png 
Sloh: Popis podle obrázkové osnovy. https://www.zs3chodov.cz/download.php?idx=1917 
Vytiskni si obrázek kluků a zkus vytvořit a napsat krátký příběh o tom, co se stalo.  

ANGLICKÝ 
JAZYK 

Téma: Time K online procvičování a opakování množná čísla: 
https://www.ixl.com/ela/grade-1/irregular-plurals-select-the-word-that-matches-the-picture 
https://www.ixl.com/ela/grade-5/form-plurals-of-nouns-ending-in-f-fe-o-and-y -toto cv. je 
malinko těžší, vyber si 
Time:https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/time/time-1 přečti si a urči čas 
https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/audio/time/time-1 poslouchej  a urči čas 
Uvidíme se na meetu: ve čtvrtek v 8.30 hodin :) 
Práce navíc – jen pro zájemce: Pracovní list - časy a množná čísla - jsou ale náročnější: 
https://www.ixl.com/ela/grade-5/form-plurals-of-nouns-ending-in-f-fe-o-and-y  
V případě potřeby jsem tady: lenka.zlochova@zschrastice.cz   Krásný týden :) 

VLASTIVĚDA Tento týden si budete číst o Protektorátu Čecha a Morava, době před 2. světovou válkou.               
(uč. str. 69-71), pokusíme se udělat si představu o životě v tomto období.  
Pusťte si toto video:  
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/211
543116230101-protektorat/titulky 
O době před vypuknutím druhé světové války vypráví dětskýma očima film Všichni moji             
blízcí: 
https://www.youtube.com/watch?v=qqbpbFtUj10 

PŘÍRODOVĚDA Tento týden se budeme v kapitole Lidské tělo věnovat pumpě našeho těla- oběhové             
soustavě (uč. str. 80-81). Přečti si text, dokážeš pomocí učebnice odpovědět na otázky             
pod textem? Jednu si vyber a písemně zpracuj do svého Lapbooku. 
Zjisti, jakou máš krevní skupinu a co znamená slovo transfuze- napiš si to do svého               
Lapbooku. 
Výzva:Kdyby se ti chtělo, zkus vytvořit něco podobného:).        
https://www.pinterest.com/pin/368732288217417981/ 
 

 
 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4061
https://www.umimematiku.cz/pexeso-rovnice-zakladni-2-uroven/916
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4064
https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5ea55d543a26b
http://www.zschrastice.cz/sites/default/files/informace/2009/09/rovnice_18816.pdf
http://www.zschrastice.cz/sites/default/files/informace/2009/09/ovoce_81388.jpg
mailto:jana.brichackova@zschrastice.cz
https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-zajmena-druhy-1-uroven/368
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4073
https://www.i-sen.cz/wp-content/uploads/2020/02/1AE08893-C042-4990-8614-EEFAAECECBB1.png
https://www.i-sen.cz/wp-content/uploads/2020/02/1AE08893-C042-4990-8614-EEFAAECECBB1.png
https://www.zs3chodov.cz/download.php?idx=1917
https://www.ixl.com/ela/grade-1/irregular-plurals-select-the-word-that-matches-the-picture
https://www.ixl.com/ela/grade-5/form-plurals-of-nouns-ending-in-f-fe-o-and-y
https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/time/time-1
https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/audio/time/time-1
https://www.ixl.com/ela/grade-5/form-plurals-of-nouns-ending-in-f-fe-o-and-y
mailto:lenka.zlochova@zschrastice.cz
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/211543116230101-protektorat/titulky
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/211543116230101-protektorat/titulky
https://www.youtube.com/watch?v=qqbpbFtUj10
https://www.pinterest.com/pin/368732288217417981/


1.  V úterý 28. 4. od 9.30. - 10.30. se uskuteční online schůzka s vašimi dětmi a budeme se věnovat 
českému jazyku a osobním konzultacím dle potřeby. Sledujte další pozvánky na jiné předměty, tento 
týden proběhne meet z matematiky (29.4. v 10.00 -11.00) i anglického jazyka (30. 4. v 8.30-9.15) 

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. Děkujeme všem, kteří se dorazili na virtuální Kavárnu pro rodiče i za vaše otázky či komentáře. Další 

podobné setkání proběhne opět v Google Meet až budeme mít konkrétní informace ke znovuotevření 
školy a budou stanoveny podmínky, za kterých to bude možné. Všichni rodiče budou také v průběhu 
května dotázáni, zda chtějí poslat svoje dítě do školy nebo ho radši nechají doma. Výuka na dálku bude 
pokračovat až do prázdnin.  
Karel Derfl, ředitel školy (739 691 120, karel.derfl@zschrastice.cz) 

5. Poplatky za zrušené školní akce (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. Nevyzvednuté peníze za ŠvPř i plavání a dále za 
obědy, ŠD a MŠ budou vráceny v červnu. Iveta Galážová, hospodářka školy (731 411 928, 
iveta.galazova@zschrastice.cz)  

6. 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. 

7. Potvrzení pro OČR i nadále vystavujeme na vyžádání a zasíláme mailem. Uveďte jméno dítěte a jeho 
RČ. Originály již vystavených potvrzení OČR si můžete vyzvednout ve škole 28.4. a 29.4. od 12.30 do 
16.00 h. u Ivety Galážové.  

 Marie Falcníková, třídní učitelka 
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