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5. ročník MŮJ TÝDENNÍ PLÁN - 32. týden 6. 4. - 10. 4. 2020 
  

 
 
 

Předmět Úkoly na tento týden z důvodu mimořádných opatření 

 
 
 

MATEMATIKA 

Zdravím vás, páťáci, blíží se nám Velikonoce, a proto jsem si pro vás na tento týden 
připravila úlohy s velikonoční a jarní tématikou. Záleží na každém z vás, jakou úlohu si 
vyberete, a kolik jich uděláte. Úlohy můžete řešit do sešitu nebo do vytištěných listů: 
- Velikonoční počítání (obsahuje slovní úlohy, obrázek s příklady nebo třeba křížovku) 
- zkuste vytvořit nějakou svou velikonoční úlohu a poslat mi ji, ať si taky započítám :-) 
MATEMATICKÁ VÝZVA č.4 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 a úlohy na email 
jana.brichackova@zschrastice.cz, ráda uvidím, jak vám to doma s matematikou jde. Mějte 
se krásně a užijte si velikonoční prázdniny. 

 
ČESKÝ JAZYK 

Před Velikonocemi si připomeneme zvyky a tradice těchto křesťanských svátků. 
Podívejte se na následující pořad a zkuste písemně odpovědět na otázky: Jaký tvar má 
mazanec vyříznutý na svém povrchu a proč? Jak dlouhý byl půst před Velikonocemi? 
Jakou barvou byla vajíčka malovaná původně? Co dostávali chasníci od děvčat jako 
odměnu za vyšlehání? Všechny odpovědi uslyšíte zde:) 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-tradice/212562260400012-bozi-h
od-velikonocni/ Těším se na vaše odpovědi. 
Další úlohy, křížovku a rébusy můžete luštit v záložce třídy. Pustíte se do toho?  
Také tam naleznete správné řešení k úkolům z minulého týdne. 

ANGLICKÝ 
JAZYK 

Téma: Easter 
Protože nás čeká velikonoční týden a také prázdniny:) nabízím vám tyto činnosti: 
https://www.youtube.com/watch?v=cswroZoOjv8 
https://www.youtube.com/watch?v=oT7PsLIHCmo 
K online procvičování: 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/easter  
Kdo by chtěl, může si vypracovat pracovní list, který pošle tř. paní učitelka 
V případě potřeby jsem tady: lenka.zlochova@zschrastice.cz   Krásný týden :) 

VLASTIVĚDA Velikonoce se slavily i v době 1. republiky, techniky zdobení byly velice pestré. Používala se               
sláma, vosk, odvar z cibulových slupek nebo z kopřiv, batikované kraslice, obtiskávání jarních             
kvítků, drátkování aj. 
Pojďme se vrátit do doby před sto lety a vytvořit si podobné vajíčko. Zkuste používat právě                
starší techniky zdobení, maminky nebo babičky třeba pomohou. Naše výtvory si ukážeme při             
dalším on line setkání:) Už se těším, čím se navzájem pochlubíme a do té doby si je                 
nerozbijte:) 

PŘÍRODOVĚDA Na Velký pátek přetrvávala tradice hledání pokladů. Říká se, že pokud jsme něco ztratili, tak to                
na Velký pátek zaručeně najdeme, a k tomu ještě něco navíc. Poklad, který najdeme, by měl                
mít podobu něčeho drahého pro potěšení ducha i mysli, pro zdraví. A protože si povídáme o                
lidském těle a zdraví je dnes často opakované téma, naším pokladem se stane zdravý recept.               
A z čeho jiného, než z vajec?:) Recept, podle kterého budete vařit nebo fotografii vašeho, již                
hotového pokrmu, nám pošlete.  

  
1.  Milí páťáci, máme před sebou tak trochu netradiční velikonoční svátky. Bez hodování to asi nebude ono, 

ale určitě mají kluci i doma koho vyšlehat pomlázkou a holky pro koho v rodině ozdobit vajíčko. Přeji vám i 
vašim rodičům a nejbližším poklidné velikonoční svátky.  

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. Je pro nás velmi důležité vědět, jak vaše dítě zvládá výuku na dálku, jaké obtíže musíte společně 
překonávat a co by vám naopak pomohlo. Z tohoto důvodu připravujeme DOTAZNÍK PRO RODIČE, 
který vám rozešleme před Velikonocemi a budeme moc rádi, pokud odpovíte na jednotlivé otázky. Tento 
dotazník bude pro každou třídu dostupný on-line, odkaz vám pošle TU mailem. 
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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. Výukové materiály najdete také na školním webu v záložce třídy zde. 
6. Zápis do 1.třídy ZŠ 2020/2021 probíhá v termínu 1.4.-30.4.2020 na dálku bez přítomnosti dětí a 

rodičů. Více: http://www.zschrastice.cz/aktuality/ms/zapis-deti-do-1tridy 
 Mgr. Marie Falcníková, třídní učitelka 

                                                                                                           marie.falcnikova@zschrastice.cz 
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