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Předmět Úkoly na tento týden z důvodu mimořádných opatření 

 
 
 

MATEMATIKA 

Zdravím vás, páťáci, jak se vám minulý týden povedly Vennovy diagramy? V tomto týdnu 
budeme opakovat, ale zároveň se naučíme i něco nového: 
- rodné číslo: Napište si do sešitu svoje rodné číslo a také rodné číslo svých rodičů (popř. 
sourozenců), a pokuste se odhalit, jaké informace toto rodné číslo ukrývá. Je stejné pro 
ženy i muže? Věřím, že tuto záhadu odhalíte, ale kdyby ne, podívejte se do UČ na str. 63 
-> určete data narození členů rodiny Klosových, str. 63/ 12 (rodokmen na str. 4) 
-> ověřte pravdivost tvrzení uvedeného ve spodním oranžovém rámečku na str.63, kdo 
bude chtít, může zkusit vyřešit cv.15/ str.63 
- řady: téma, které si jistě zvládnete objevovat samy doma 
-> zkuste doplnit logické řady zde, vytvoříte nějakou zajímavou řadu pro své spolužáky? 
-> umíte kódovat? zkuste to s Mirkem na str. 65/ cv. 10, kdo pochopí cv. 11,12, 13, 14 
(objevili jste nějaký fígl?) 
Cokoliv jiného, co vás bude zajímat a bavit, můžete procvičovat na:www.umimematiku.cz 
nebo www.matika.in  
Splněné úkoly, dotazy, nebo žádosti o další úkoly mi můžete zasílat na            
janabrichackova@gmail.com, jsem zvědavá, jaké poznatky objevíte. 
MATEMATICKÁ VÝZVA č.2 (opět dobrovolná) zde.  

 
ČESKÝ JAZYK 

Společným cílem tohoto týdne je opakovat probrané učivo. K tomu poslouží následující 
odkazy: 
https://www.umimecesky.cz/diktaty-5-trida 
http://cestina.hrou.cz/c/pridavna-jmena 
https://www.gramar.in/cs/ 
www.skolasnadhledem.cz 
Sloh na tento týden: Můj deník. Zkuste si vytvořit vlastní deník, jeho podoba záleží na 
Vás (vlastní tvorba, notýsek). Každý následující den si do něho zapište pár vět, myšlenku, 
otázku, zážitek, vlepte fotografii, doplňte ilustraci, může mít podobu komiksu apod. 
Dokážete zaznamenávat opravdu každý den? 
Nezapomeň si každý den nahlas číst svou knihu. Napiš mi, jak se jmenuje, kdo je hlavní 
hrdina. 

ANGLICKÝ 
JAZYK 

Ahoj páťáci, moc vás zdravím a doufám, že se máte dobře. Bylo by super, kdybyste si 
našli čas na toto procvičování: 
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-verbs-to-be-to-have-to-
do-1-uroven/139 
Také si můžete připomenout učivo o škole:  
https://www.umimeanglicky.cz/prekladatel-school-1-uroven/1645 
Kdo bude mít ještě chuť, může si pročíst str. 36 v učebnici. Přeji hodně zdaru!! 

VLASTIVĚDA Téma: První světová válka- není to lehké, optimistické téma, ale bez znalostí dějin se              
neobejdeme ani v dnešní době, proto s odvahou:) 
Cílem tohoto týdne je ucelit si představu o životě ve válce, do které se poprvé zapojil celý                 
svět. Nejprve se podívej na krátké video, jaká slova tě napadají po zhlédnutí tohoto              
odkazu? 
https://www.youtube.com/watch?list=RDCMUCjmJDM5pRKbUlVIzDYYWb6g&v=IrabKK9
Bhds&feature=emb_rel_end 
Pro odlehčení je jsou tu Dějiny udatného národa:) 
https://www.youtube.com/results?search_query=d%C4%9Bjiny+udatn%C3%A9ho+%C4
%8Desk%C3%A9ho+n%C3%A1roda+1+sv%C4%9Btov%C3%A1+v%C3%A1lka nebo 
https://www.youtube.com/watch?v=47akm6F9Hes 
Ke studiu použij učebnici na str. 63-64. Na str. 65 si vyber tři otázky a písemně na ně                  
stručně odpověz. Zkus zpracovat referát na jedno z témat: Význam letadel a ponorek v 1.               
světové válce, Příčiny vzniku války, Československé legie. Pokud tě zaujme jiné téma,            
nevadí, piš o tom, co tě zajímá. Oskenované úkoly mi prosím pošli do týdne, tedy do                
pondělka. Přidávám shrnující prezentaci k tématu: 
 https://brumlik.estranky.cz/clanky/vlastiveda/5.rocnik/1.-svetova-valka.html 
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Je možné podívat se na dokumentární filmy na toto téma nebo film Dobrý voják Švejk. 
Posílám odkaz na mluvené slovo Dobrého vojáka Švejka: 
https://www.youtube.com/watch?v=6yuYxCl0bpU&list=PLq4jNddnQXjqjZTYJsAPPeGBnl6
Ke0x3T&index=1 

PŘÍRODOVĚDA Cílem tohoto týdne je popsat kostru lidské těla. Téma: Lidské tělo- kostra (učebnice str. 
71 pro přečtení) 
Vše, co jsi během minulého týdne vytvořil/a (myšlenková mapa, kostra z papíru) si 
zakládej do sešitu. Náš lapbook na téma LIDSKÉ TĚLO zůstal rozdělaný ve třídě, proto 
bych ráda využila Šárčiny nabídky na vytvoření nového, který si můžete stáhnout na 
stránkách: 
http://crazyowlstudio.com/?download_file=3419&order=wc_order_5IVOrWCD8eVu7&uid=
f641c9a5659178ed9f76ae3e6e7f8e52db35525513c7cf1e63a229151d2f768f&key=a108f5
30-d6d5-4e20-8fac-60b152954aec 
Bylo by fajn, kdyby na této pomůcce pracoval každý z vás svým tempem, ale se záměrem 
prací se pochlubit až se zase setkáme.  
Šárce a její mamince tímto děkuji za investici, díky které to máme již zdarma.  
K následujícímu testu si vezmi na pomoc internet, učebnici nebo encyklopedii, můžeš mi 
napsat, jak jsi dopadl/a ( v procentech).  Test ti vyhodnotí, jestli je odpověď správná  a 
můžeš se opravit, kolikrát potřebuješ.  
http://www.zstgmivancice.cz/studium/prirodopis/kosterni_soustava_test.htm 

  
  

1.  Milí páťáci, nabízené úkoly jsou zcela dobrovolné, záleží pouze na vás, které si vyberete a kolik jich 
zvládnete. Zkuste však svůj čas využít efektivně. Jistě najdete cestu, jak se pobavit, ale zároveň se i něco 
naučit nebo procvičit. Dopis pro vás a vaše rodiče najdete zde:.http://www.zschrastice.cz/obsah/4trida-0 
Hodně úspěchů při plnění úloh. 

2. Potvrzení pro OČR vám zašleme na vyžádání mailem.  Nově bude potvrzení vydáváno pro děti do 13 let. 
Požádejte o jeho vystavení mailem a uveďte jméno dítěte a jeho RČ. Karel Derfl, ředitel školy (739 691 
120, karel.derfl@zschrastice.cz) 

3. Obědy mají děti odhlášené, byly zastaveny platby formou srážek z účtů rodičů. Dosud uhrazené 
stravné bude odečteno z nejbližší další platby nebo vráceno rodičům  po ukončení mimořádných opatření. 
Stejně tak jsou pozastaveny platby od rodičů  za ŠD a MŠ.  

4. Po dobu trvání karantény jsou budovy školy i školní hřiště pro všechny osoby uzavřeny! Děkujeme 
za pochopení.  

5. Moc děkujeme rodičům, kteří se společně zapojili do naší rouškové výzvy. Vážíme si vaší pomoci 
a jsme rádi, že můžeme společně pomáhat potřebným. 

6. Zápis do 1.třídy ZŠ 2020/2021 proběhne v termínu 1.4.-30.4.2020 na dálku bez přítomnosti dětí 
a rodičů. Více informací o způsobu přihlašování na webu školy.  

7. Stále platí nabídka školy pro rodiče a děti s řešením připojení k internetu a zajištění  možnosti být 
online propojen se svojí třídou.  Nabízíme zdarma zapůjčení školního PC nebo iPadu popř. 
poradenství v technických záležitostech. V případě zájmu kontaktujte telefonicky ředitele školy Karla 
Derfla (739 691 120), který s vámi domluví vše potřebné.  

8. Výukové materiály najdete také na školním webu v záložce třídy zde. 
9. (23.3.2020) Tisková konference ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy. Záznam 

konference si můžete pustit zde.  
 

  Mgr. Marie Falcníková, třídní učitelka 
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