
 

5. ročník MŮJ TÝDENNÍ PLÁN - 36. týden 4. 5. - 8 . 5. 2020 
  

 
 
 

Předmět Úkoly na tento týden z důvodu mimořádných opatření 

 
 
 

MATEMATIKA 

ROVNICE si ještě ponecháme, protože, jak už víš, lze je řešit hned v několika 
prostředích. V tomto týdnu se zaměříme na váhy: 
- pro připomenutí toho, jak to vlastně s vahami je, shlédni video Khanovy školy, následně 
zkus na h-edu.cz ve cv.1 zjistit, kolik váží krychle, koule a váleček  
- zvládneš tyto váhy přepsat do rovnic? napovědět ti může toto video 
- pro zájemce další online procvičování jednoduchých vah na matika.in 
- kdo by chtěl jít ještě o level výš, může zkusit vyřešit dvě váhy naráz (soustava dvou 
rovnic) v učebnici na str. 77/cv.7 a 8, zvládli bychom i tyto úlohy přepsat do rovnic? 
(podobně jako v úlohách se zvířátky dědy Lesoně),  můžeš si zkusit hru s vahami zde 
- kdo by ještě neměl počítání dost, může vyřešit pracovní list (jen pro zájemce) 
Výzva pro tento týden, jak jinak než s vahami, zde. Podaří se ti ji vyřešit? 
Svá řešení mi můžeš poslat na mail jana.brichackova@zschrastice.cz, či na Whatsapp. 
Přeji vám krásný týden a budu se na vás opět těšit na středečním Meetu v 10.00. 

 
ČESKÝ JAZYK 

Mluvnice: Tento týden budeme opět procvičovat zájména,  tentokrát se zaměříme na 
tvary zájmena JÁ (učebnice str. 114)  Procvičujte si zde: 
https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-psani-mne-me-2-uroven/645 
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4967 
Možná se vám hodí tato nápověda, zkuste si vyrobit svou veselou kartičku. 
https://www.pinterest.at/pin/481111172682800374/ 
Nezapomeňte- stále můžete nahlížet do přehledné tabulky v učebnici (str. 114) 
Zkuste vypracovat  pracovní list na stránkáchtřídy: 
http://www.zschrastice.cz/obsah/4trida-0:  
Čtení: Přečti si následující text, odpověz na otázky a zároveň si vyhodnoť, jak jsi 
pracoval/a.https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eaeca214db21 Nezapomeň mi 
napsat, jak se ti dařilo a dál pokračuj v četbě tvojí vybrané knihy. 

ANGLICKÝ 
JAZYK 

Téma: Tělo Procvičování najdete na těchto 
odkazech:https://www.umimeanglicky.cz/prekladatel-human_body-1-uroven/205 - 
jednoduchéhttps://www.umimeanglicky.cz/prekladatel-human_body-2-uroven/236 -malinko 
těžší, není povinnéhttps://www.umimeanglicky.cz/krizovky-telo-obleceni/20 - křížovka  
Platí, že ti, kteří potřebují, se vracejí k učivu o čase - máte odkazy v minulém plánu. 
Práce navíc – jen pro zájemce:  
https://en.islcollective.com/video-lessons/body-parts-love-balcony - trochu netradiční video, 
kde musíte nejen pozorně poslouchat, ale i sledovat a číst otázky a odpovídat. Kliknutím 
na oko uvidíte otázku, šipkou se pokračuje dále. Dejte mi vědět, jak se dařilo :) 
Tento týden se uvidíme s Thomasem na konverzaci ve čtvrtek v 11:30 hodin 
V případě potřeby jsem tady: lenka.zlochova@zschrastice.cz   Pohodový týden! 

VLASTIVĚDA Tento týden si budete číst o 2. světové válce (učebnice str. 72-74). Pokusíme se              
vyjmenovat a popsat klíčová slova tématu a důležité události tohoto období. Tématu se             
budeme věnovat více hodin. Nejprve si přečtěte  text v učebnici a pusťte si toto video:  
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/211
543116230101-protektorat/titulky. Zkuste teď vytvořit myšlenkovou mapu na téma 2. sv.          
válka- kresli, zapisuj do bublin, spojuj související pojmy. Vložte si do sešitu. Co si myslíte-               
může člověk v těchto životních podmínkách neztratit naději a uchovat si dobrou náladu?             
Můžete mi o tom napsat,i když to není jednoduché psaní.  
Zajímavý pořad by mohl být Terezínské stíny na Déčku v pátek od 16.40, zkuste si najít                
čas a podívat se. 
Napiš mi, čím je zvláštní pátek 8. 5. 2020, od jaké události uplynulo 75 let?  

PŘÍRODOVĚDA Tento týden se budeme v kapitole Lidské tělo věnovat našemu jídelníčku a trávicí             
soustavě (uč. str. 82-84). Přečtěte si text v učebnici, nevynechejte ani odstavec o             
poruchách příjmů potravy. Pokud byste chtěli tomuto tématu věnovat víc času, řekněte mi             
o tom na meetu, můžeme si o tom společně popovídat.  
Zkuste si několik dní vést svůj jídelníček do tohoto záznamu. Přiložte si vyplněné listy do               
svého lapbooku.  
https://drive.google.com/file/d/1O4EeZMhMxtkJo3U767cwc320gRYkNJB7/view 

https://khanovaskola.cz/video/49/401/209-vahy-proc-delame-vzdy-stejnou-operaci-na-obou-stranach-rovnice
https://www.h-edu.cz/ucebnice/zobrazit/5a85ece8-57a8-45ed-9b8e-6a2fa977741e/#/book-psa/chapter/25
https://khanovaskola.cz/video/49/401/210-vahy-popis-vztahu-jednoduchou-rovnici
https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=5ead35ada44b5
https://solveme.edc.org/mobiles/?fbclid=IwAR0_ji5CmBmi7Eoo4-iTFjSBZoLg3HgmGIMc0n4uWVo_sL97_wT1VxfqrhI&toosmall=no
http://www.zschrastice.cz/sites/default/files/informace/2009/09/v_hy_pl_19079.pdf
http://www.zschrastice.cz/sites/default/files/informace/2009/09/matematick_v_zva_v_hy_15120.pdf
mailto:jana.brichackova@zschrastice.cz
https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-psani-mne-me-2-uroven/645
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4967
https://www.pinterest.at/pin/481111172682800374/
http://www.zschrastice.cz/obsah/4trida-0
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eaeca214db21
https://www.umimeanglicky.cz/prekladatel-human_body-1-uroven/205
https://www.umimeanglicky.cz/prekladatel-human_body-2-uroven/236
https://www.umimeanglicky.cz/krizovky-telo-obleceni/20
https://en.islcollective.com/video-lessons/body-parts-love-balcony
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://drive.google.com/file/d/1O4EeZMhMxtkJo3U767cwc320gRYkNJB7/view


Inspiraci na zdravou svačinku najdete v odkazu: 
http://www.jaksiudelat.cz/20-genialnich-napadu-jak-servirovat-zdrave-detske-svacinky/ 
Vyberte si dvě otázky pod textem v učebnici a pošlete mi na ně písemné odpovědi.               
Nápovědu máte v textu:) 

 
 
 

1.  V úterý 5. 5. 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 i anglického jazyka. 

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. Dne 7. 5. od 16. 30- 17. 15 máme možnost společných konzultací mezi mnou a Vámi, rodiči.  
5. MŠMT zveřejnilo očekávané materiály, které jsou pro školy i rodiče důležité v tom, že stanovují 

podmínky pro obnovení docházky v ZŠ a v MŠ v omezeném režimu. Vedení školy tyto podmínky 
vyhodnotí s ohledem na vlastní specifické možnosti a stanoví režim, v jakém bude školské zařízení 
fungovat i termín, od kterého mohou děti opět nastoupit do MŠ resp. ZŠ (pouze 1.stupeň). Zde najdete 
Manuál pro ZŠ a Manuál pro MŠ , které jsou také na webu školy. Všechny rodiče budeme blíže 
informovat o dalších krocích a budeme zjišťovat zájem o nástup do školy. 
Karel Derfl, ředitel školy (739 691 120, karel.derfl@zschrastice.cz) 

6. ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ 2020/2021 - bude probíhat na dálku ve dnech 5.-15.května 2020. Informace k 
zápisu najdete na školním webu a facebooku.  

7. 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. 

8. Úřední hodiny pro rodiče každou středu od 8.00 do 12.00 hod. Tel. č. 731 411 928 - Iveta Galážová. 
Vstup do školy není povolen. 

Marie Falcníková, třídní učitelka  

http://www.jaksiudelat.cz/20-genialnich-napadu-jak-servirovat-zdrave-detske-svacinky/
http://www.zschrastice.cz/obsah/4trida-0
http://www.zschrastice.cz/sites/default/files/aktualita/2020/04/m_mt_manu_l_pro_z_provoz_z_kladn_ch_ko_15787.pdf
http://www.zschrastice.cz/sites/default/files/aktualita/2020/04/m_mt_manu_l_pro_z_provoz_z_kladn_ch_ko_15787.pdf
http://www.zschrastice.cz/sites/default/files/aktualita/2020/04/m_mt_manu_l_pro_z_provoz_z_kladn_ch_ko_15787.pdf
http://www.zschrastice.cz/sites/default/files/aktualita/2020/04/m_mt_manu_l_pro_m_provoz_mate_sk_ch_ko_76199.pdf
http://www.zschrastice.cz/sites/default/files/aktualita/2020/04/m_mt_manu_l_pro_m_provoz_mate_sk_ch_ko_76199.pdf

