
Plán domácí výuky od 11. 5. 2020 do 15. 5. 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, videa a další procvičování najdete také na 

webových stránkách angličtiny: https://anglictina-madrova3.webnode.cz/ 
- do slovníčků si zapište nová slovíčka 6C (pracovní sešit str. 77) a nezapomeňte 

se je učit 
- přečtěte si příběh 6C Are we going to the shops? v učebnici na str. 68 a 

vypracujte cv. 2 
- v pracovním sešitě vypracujte str. 56/ cv. 1, 2 
- své úkoly můžete poslat ke kontrole na email: madrova@zsrtyne.cz 

AJ 2 

 

  

Anglický jazyk ( Machačová Yvona) 5. ročník 

- Děkuji za domácí přípravu  
- Workbook page number 60-61 / vypňte kompletně. Cvičení:  I CAN… zašlete 

ofocené nebo přepsané na můj mail 
- BOOK page number 72 / Culture – přečti si o dětech, najdi countries na mapě  

( page 76-77) a jakými jazyky děti mluví – čti vše pozorně, příští týden budeš 
mít testík z CULTURE 

- Opakujeme AJ ON LINE a na školním webu Angličtina year 5 

- HAVE FUN AND ENJOY ENGLISH 

ČJ  
Čtení, 
literatura 

Příloha:1 

Děkuji všem, kteří mi poslali svou práci za minulé období. Vedete si skvěle.  
Pokračujeme ve čtení pověstí národních. Zapisujte do čtenářského deníku.  
1. Pověst o Blaníku (Blaničtí rytíři) – čítanka str. 15 - přečíst  
2. O Bruncvíkovi – příloha č. 1 – vypracujte a vlepte do sešitu – neposílejte 
Opakujte si, co už o pověstech znáte.  
Pověsti: https://www.youtube.com/playlist?list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr 

ČJ 

Přílohy: 
1x 

kontrolní 

práce 
1x  
přehled  
podmiňovací 
způsob 

1x 

průběžné 
procvičování 

Přídavná jména  - kontrolní práce – prosím odešlete do 15. 5. 2020 – příloha 2 

- Průběžné procvičování učiva – příloha 3 – k odeslání 

Slovesa: Podmiňovací způsob – PS modrý  str. 13 + pr. list  teorie - příloha 4 – vlepit  

On – line procvičování: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-slovesa-podminovaci-

zvratna-2-uroven/3137 

Slovesa – opakování učiva – PS modrý str. 13 – 14 
Učivo o zájmenech, číslovkách a příslovcích přesuneme na konec školního roku a 
budeme navazovat učivem o větě a základních větných členech, které je důležitější.  
K vyzvednutí bude ve škole pracovní sešit: Procvičujeme shodu přísudku s podmětem.  
Pracovní listy prosím posílejte na:  vajsarova@zsrtyne.cz, v případě obtíží mne 
neváhejte kontaktovat. (Popř. vložte do schránky školy, pracovní listy si lze vytištěné 
vyzvednout po telefonické domluvě ve škole) 

 Tento týden budete z ČJ posílat 2 pracovní listy + sken str. 13 - 14. 

M M – 5.ročník – str. 124/19 na papír, ostatní ústně 

                          str.125/27 na papír, ostatní ústně 

                          str.126/35 na papír, ostatní ústně 

Pracovní sešit ZLOMKY  str.21 

Přeji Vám pěkný týden. Materiály zasílejte na najmanova@zsrtyne.cz. 

PŘ Viz příloha 

VL Viz příloha 
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