
 

5. ročník MŮJ TÝDENNÍ PLÁN - 33. týden 13. 4. - 17. 4. 2020 
  

 
 
 

Předmět Úkoly na tento týden z důvodu mimořádných opatření 

 
 
 

MATEMATIKA 

Moc vás všechny po Velikonocích zdravím, páťáci. Na tento týden jsem pro vás připravila 
úlohy z kapitoly v učebnici - VELKÁ ČÍSLA - věřím, že to pro vás bude hračka. Kdyby se 
však někomu nedařilo, neváhejte se na mě obrátit, zkusíme to společně :-) 
- přečtěte si a pokuste se vyřešit úvodní úlohu č.1 na str.88 
- zvládli byste vynásobit dvě velká čísla? A nenašli byste nějaký fígl, jak si počítání 
zjednodušit a zrychlit? - počítejte a objevujte ve cv.4/ str.88 
- a co takhle dělení velkých čísel? Našli byste i zde nějaký trik? - cv.6/ str.88 
- kdo by ještě neměl počítání dost, může procvičovat v PL 
I tento týden mám pro vás VÝZVU. Podaří se vám ji vyřešit? Cokoliv jiného, co vás bude 
zajímat a bavit, můžete procvičovat na:www.umimematiku.cz nebo www.matika.in 
Pokud budete chtít, zašlete mi svá řešení na  jana.brichackova@zschrastice.cz. Přeji vám 
krásný týden. Jana B. 

 
ČESKÝ JAZYK 

Mluvnice: Tento týden budeme opakovat psaní předložek s a z. V učebnici si zopakujte 
pravidla pro psaní předložek (str. 102), potom si zkuste písemně vyplnit cv. 13 a cv. 14. V 
pracovním sešitě pokračujte svým tempem na str. 31, cv. 2, 3. Řešení  Vám pošlu příští 
týden:)  
K procvičování využijte i následující odkaz, napište mi, jak jste dopadli. 
https://www.mojecestina.cz/article/2012092806-test-psani-predlozek-s-z-1 
K opakování můžete využít i tyto stránka: www.umimecesky.cz 
Literatura:Nezapomeňte si každý den číst vaší knihu. Napište dopis svému hlavnímu 
hrdinovi z knihy, zeptejte se ho na to, co vás o něm zajímá, co máte společného, 
rozdílného. Dopis mi pošlete:) 

ANGLICKÝ 
JAZYK 

Téma: to be, have, animals,spelling (opakování ). Přikládám také pracovní list, který 
vám posílá vaše třídní paní učitelka. Stále platí opakování a procvičování probrané slovní 
zásoby. 
K online procvičování: 
https://www.education.com/game/sight-word-spelling-2nd/ 
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-verbs-to-be-to-have-to-
do-1-uroven/133 
Pro zájemce přikládám ještě možnost práce s textem - zkuste si :) 
https://www.umimeanglicky.cz/reading-animals/11 
V případě potřeby jsem tady: lenka.zlochova@zschrastice.cz   Krásný týden :) 

VLASTIVĚDA V čase se posuneme mezi dvě světové války, jak lidé žili a co je zajímalo, si přečtěte v                  
učebnici na str. 67-68. Vyberte si téma, které by vás zajímalo a zpracujte stručný referát               
na jedno z témat: 
a- Spejbl a Hurvínek (zakladatel, loutky, divadlo, apod.) 
b- Tělovýchovný spolek Sokol (zakladatel, heslo, kroj, historie, apod.) 
c- Rychlé šípy (autor, postavy, děj, komiks, vlajka, apod.) 
O meziválečné době hezky vypráví Karel Poláček ve filmu Bylo nás pět. Když se podíváte               
na ukázku, napadají vás alespoň dva rozdíly v životě dětí tehdy a dnes? Zkuste mi o nich                 
napsat. 
https://www.youtube.com/watch?v=Rnj8QJaT1VA&list=PLL-8oDj7nTp84WJRGGyOthD3a
ZYZz8KIk 

PŘÍRODOVĚDA Tento týden se budeme v kapitole Lidské tělo věnovat povrchu těla- kůži (uč. str. 76-77) 
Vytvořte si vlastní otisk prstu do vašeho lapbooku a zapište si, jak pečujete vy o svou                
pokožku. Můžete se podívat na následující video v pořadu Byl jednou jeden život. 
https://www.youtube.com/watch?v=EgM6NVi78z4 Už víte, proč je kůže tak důležitá?  

 
 

1.  Milí páťáci, jak se vám povedl pokrm z vajíček? Děkuji všem, kteří mi poslali fotografie a recepty, dělali 
jste mi chutě:) A jak jste se poprali se zdobením vajíčka do naší soutěže? Těším se na ně:) Do našeho on 
line setkání, které je naplánované na pátek 17. 4. od devíti do deseti hodin, si je nerozbijte!:) Co naši 
třídní muzikanti? Budete mít odvahu něco nám zahrát na nástroj? Bylo by to bezvadné. 

2. Děkujeme za vaše vyplněné odpovědi v Dotaznících pro rodiče. Pokud jste to ještě nestihli, budu ráda, 
když odpovíte co nejdříve. Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá a budeme se snažit nastavit 
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další výuku na dálku tak, aby vyhovovala co nejvíce dětem i rodičům. Vaše názory nebo otázky pro TU a 
ostatním vyučujícím můžete také sdělit mailem nebo osobně při telefonické či online konzultaci.  

3. Výukové materiály najdete také na školním webu v záložce třídy zde. 
4. 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 
5. Připravujeme vrácení poplatků za zrušené školní akce: Plavecký kurz a Školu v přírodě. Během 

dalšího týdne budete informováni o termínech, časech a způsobu předání. Již zaplacené obědy, poplatky 
za ŠD a MŠ budou převedeny nebo vráceny v červnu.  
Iveta Galážová, hospodářka (731 411 928, iveta.galazova@zschrastice.cz) 

6.                                                                                                                 Marie Falcníková, třídní učitelka 
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