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5. ročník MŮJ TÝDENNÍ PLÁN - 31. týden 30.3. - 3.4. 2020 
  

 
 
 

Předmět Úkoly na tento týden z důvodu mimořádných opatření 

 
 
 

MATEMATIKA 

Zdravím vás, páťáci, tak jak jste si poradili s rodnými čísly a logickými řadami? I tento 
týden budeme rozvíjet logické myšlení: 
- řady: pokuste se doplnit následující řady čísel 
- kódování :přišli jste na to, jak Mirek kódoval čísla? pokud ano, zakódujte čísla 38 a 300 
- zápalkové úlohy: potrapte své hlavičky se zápalkovými úlohami (možno použít i párátka) 
- konstrukční úkol: vytvořte a vybarvěte obrázek, který bude obsahovat pouze 
geometrické tvary (kružnice, trojúhelník, čtverec,...); minisoutěž - kdo “nakreslí obrázek s 
největším počtem tvarů? 
MATEMATICKÁ VÝZVA č.3 zde. 
Cokoliv jiného, co vás bude zajímat a bavit, můžete procvičovat na:www.umimematiku.cz 
nebo www.matika.in 
Pokud budete chtít, zašlete mi své  úkoly, obrázky nebo dotazy či přání na email 
jana.brichackova@zschrastice.cz, ráda uvidím, jak vám to doma s matematikou jde. Mějte 
se krásně a opatrujte se.  

 
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 
Jak se ti tvoří deník? Pokud chceš v psaní pokračovat i tento týden, pokračuj. Stačí věta, 
obrázek, myšlenka z toho dne.  
V učebnici na str. 101 zkus vyplnit  cv. 8 a buď mi ho ke kontrole naskenuj nebo přepiš 
pouze doplňovaná slova do mailu. Do sešitu si přepiš cvičení 10 ze str. 101. Pozorně si 
přečti zadání. Správné řešení ti pošlu příští týden:) 
V pracovním sešitě pokračuj svým tempem str. 16, 17, 18- vybírej si taková cvičení, která 
zvládneš sám/a. Nezapomeň si každý den číst svou knihu.  

ANGLICKÝ 
JAZYK 

Téma: shrnutí učiva 3. lekce 
Učebnice str.38/ cv.3,4 písemně do šk. sešitu (prosím, nepište do učebnic) 
PS str. 30/1,2,3  str. 34/4, ostatní cvičení můžeš - nemusíš 
K online procvičování: 
 https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/games/game1?cc=cz&selLanguage=cs 
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/test?cc=cz&selLanguage=cs 
V případě potřeby jsem tady: lenka.zlochova@zschrastice.cz Krásný týden :) 

VLASTIVĚDA Téma: První světová válka- Tomáš Garyk Masaryk 
Cílem tohoto týdne je vytvořit si představu o vzniku československého státu a objevit             
osobnost TGM. 
V učebnici si pročti str. 65-66. Podívej se na Dějiny udatného národa k tomuto tématu: 
https://www.youtube.com/watch?v=qD8ec7pJ4SY 
Naše státní vlajka právě 30. 3. 2020 slaví sto let. Kde všude bys mohl státní vlajku vidět?                 
Nestálo by za to si v těchto dnech vlajku doma vystavit, třeba i papírovou?:) 
O životě a osobnosti TGM je následující dokument: 
https://www.jsns.cz/lekce/15622-tgm-osvoboditel 
Zkus zjistit odpovědi na následující otázky: Kterou lidovou písničku měl TGM v oblibě?             
Jak se prvnímu prezidentovi také říkalo? Jak se jmenovala jeho žena? Kde je pochován?  
Odpovědi mi opět pošli do příštího pondělí. Těším se na ně:) 

PŘÍRODOVĚDA Cílem tohoto týdne je uvědomit si význam svalů pro pohyb. Téma: Lidské tělo (učebnice 
str. 74- 75 pro přečtení)  
Tento týden pokračujeme ve výrobě Lapbooku. Vybírej si, které stránky z vytisklého 
materiálu chceš použít. Vytvářej si vlastní knihu, vkládej si tebou vytvořené listy do 
jedněch desek. Popisuj, stříhej, nalepuj, zapisuj si i nové informace např. z encyklopedií, 
internetu. Nezapomeň, že se svou prací pochlubíš všem ostatním:) 
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Když budeš mít chuť, zkus si opakovací testík na procvičení znalostí naší kostry. Test se 
sám vyhodnotí, můžeš se opravit, neboj:) 
http://zs.ujezdubrna.info/testy_a_vyuka/testy/prir/k1/procvk1t.htm 

  
1.  Milí páťáci, děkuji všem, kteří mi posíláte vytvořené práce (zpracované referáty, fotografie vašich prací, 

písemné odpovědi na mé otázky k vlastivědě, vyhodnocení testu z přírodovědy a pod.)  Pokud něčemu 
nerozumíte, netrapte se tím. Zkuste mi zavolat, napsat a společně to můžeme vyřešit. Myslete na svoje 
zdraví, myjte si ruce, noste roušku a třeba si zase někdy zazpíváme jako minulou středu Není nutno. 
Sledovali jste? Jak je Vám příjemné nosit roušku, už jste si zvykli? A jak Vám to v ní sluší? :) Opatrujte se. 

2. Potvrzení pro OČR vám zašleme na vyžádání mailem. Potvrzení je 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. POZOR! Důležitá informace: Každý rodič, který žádal OČR,  musí také vždy po skončení 
kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření 
výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se 
pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi a kdy chodili do práce. Za tyto 
dny pak dostane namísto ošetřovného od zaměstnavatele mzdu nebo plat. Tiskopis k tisku a ručnímu 
vyplnění ZDE, interaktivní formulář ZDE. 
Info najdete i na webu školy:http://www.zschrastice.cz/aktuality/druzina/informace-pro-rodice 

4. Před školní halou je nyní umístěna skříňka se šuplíky pro ukládání pracovních listů a jiných 
výukových materiálů, které si zde mohou vyzvednout rodiče žáků jen po předchozí domluvě s TU  či 
dalšími vyučujícími. K dispozici je jednou vytištěný lapbook Lidské tělo v případě, že někdo nemá přístup 
k barevné tiskárně. 

5. 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.  

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. Výukové materiály najdete také na školním webu v záložce třídy zde. 
8. Z důvodu této mimořádné situace nabízíme dětem  zřízení školního mailového účtu, který nám 

umožní lepší komunikaci a je zabezpečený a tudíž vhodný i pro děti mladší 15 let. K tomu je však 
třeba váš souhlas. Podrobnosti spolu s formulářem souhlasu a Postup jak mailovou adresu aktivovat 
najdete v příloze mailu. Děkuji za pochopení. 

 Mgr. Marie Falcníková, třídní učitelka  
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