
Plán domácí výuky od 20. 4. 2020 do 24. 4. 2020 -  5. třída 

AJ 1 Anglický jazyk 5. třída – Mgr. Martina Mádrová 
- děkuji všem, kteří mi poslali svou práci za minulý týden  
- všechny informace, odkazy a další procvičování najdete také na webových 

stránkách angličtiny: https://anglictina-madrova3.webnode.cz/ 
- stále procvičujte přítomný průběhový čas (present continuous) 
- v učebnici Angličtina Infoa („Standardy“) vás tento týden čeká čtení 

(READING), vypracujte str. 74 – 75, poté popište obrázky na str. 76/cv.1   
AJ 2 Anglický jazyk ( Machačová Yvona) 5. ročník 

- Stále si procvičujeme na www.jazyky-online.info  

- Doplň si křížovku CLOTHES ve workbook page number 58 and exercise 

number 2 

- Doplň si pracovní list, vytiskni ho a nalep do exercise book ( pokud 
nebudeš tisknout, přepiš do exercise book) 

- Začínáme PROJECT PEOPLE – book page number 75 ( najdi si obrázky 

lidí z časopisů, z rodiny, z internetu a nalep do PROJECTU. Napiš o nich 
jako napsal Clark o Benovi. Project doneseš po příchodu do školy. 

- Vyzkoušej si : www.alfbook.cz , vlož kód: ucimesedoma a najdi anglický 

jazyk- Project 3 a podle kapitol z naší knížky ( Places, People) si vyber a 
procvičuj, můžeš i VOCABULARY. Příjemný let vrtulníkem. 

ČJ  
Čtení, 
literatura, 

sloh 

Děkuji všem, kteří mi poslali svou práci za minulé období. Vedete si skvěle. 
Nezapomeňte poděkovat rodičům, kteří Vám s úkoly pomáhají. Hodně čtěte.  
Lidové zvyky a tradice – Velikonoce – přehled + kerativní úkol – viz. příloha 1 

Dále čteme báje a porovnáváme s pohádkou, bajkou a nově pověstí – pracovní list 

– příloha 2 

http://www.audioknihy-online.cz/stare-recke-baje-a-povesti/ 
https://www.youtube.com/results?search_query=pov%C4%9Bsti+%C4%8Desk%C3%A9 

K velikonočním svátkům se váže řada pověstí o pokladech – 2 místní pověsti si 
přečtěte a zjistěte, ve které dny se poklady otevírají nejčastěji – příloha 3  

ČJ Přídavná jména  - opakování – žlutý pracovní sešit 
Opakování – př. j. – Pravopisná cvičení, diktáty a hry str. 29 - 30 

Pozor na cv. 3/29 – kde je nutno rozlišit přídavné jméno od podstatného jména.  
Poproste rodiče o nadiktování alespoň jednoho diktátu z cv. 7 na str. 30.  

Slovesa – učebnice str. 81 – 83 – opakování učiva z nižších ročníků o slovesech 

- modré rámečky – přepsat do školního sešitu    
Pracovní listy prosím posílejte na:  vajsarova@zsrtyne.cz, v případě obtíží mne 
neváhejte kontaktovat. (Popř. vložte do schránky školy, pracovní listy si lze 
vyzvednout po telefonické domluvě ve škole) 

M M – 5. ročník – str.114/29 na papír, ostatní ústně 

                          str.119/21 na papír, ostatní ústně 

                          str.120/na papír, ostatní ústně 

 pracovní sešit zlomky – str.18 

-nastalo slunečné období, tak se běžte proběhnout do přírody ,více úkolů necháme 
na období chladu a dešťů. Najmanová         
Pracovní listy prosím posílejte na:  najmanova@zsrtyne.cz    

PŘ Příloha – pracovní list 

VL Příloha – pracovní list 
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