
Plán domácí výuky od 18. 5. 2020 do 22. 5. 2020  -  5. třída 

AJ 1 

 

Příloha:  
1x 

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/ 
-tento týden vás čekají otázky a odpovědi v přítomném průběhovém čase, vše najdete 
v přiloženém pracovním listu (5.trida-aj-madrova) nebo také v gramatických tabulkách 

6.3 v pracovním sešitě na str. 72, pracovní list si vlepte nebo přepište do školního sešitu 
(exercise book) 
-v pracovním sešitě vypracujte na str. 56/ cv. 3 
-do slovníčků si zapište nová slovíčka 6D (PS str. 77) a nezapomeňte se je učit 
-v pracovním sešitě vypracujte na str. 58/ cv. 1 
své úkoly můžete poslat ke kontrole na email: madrova@zsrtyne.cz 

AJ 2 

 

Přílohy: 

2x 

  

Anglický jazyk (Machačová Yvona) 5. ročník 
Děkuji za zaslání ofocené tabulky I CAN  

BOOK – CULTURE : děti, se kterými jsi se seznámil žijí v Anglii , ale pocházejí 

z různých států světa. Anglii se proto říká multikulturní země – žijí zde lidé různých 
kultur (např. někdo Vánoce slaví, jiný ne,..).  Ale všichni jsou nyní Angličané and speak 
ENGLISH.  

Dnes máš 2 pracovní listy – oba vyplň a přepošli na můj mail (jeden z nich je 

slibovaný testík z CULTURE) – good luck! 

Stále opakujeme angličtinu on-line na doporučených webech.  HAVE FUN! 

ČJ  
Čtení, 
literatura 

Přílohy: 

2x 

Děkuji všem, kteří mi poslali svou práci za minulé období. Vedete si skvěle.  
Příloha 1: 2. část pověsti o Bruncvíkovi + klasifikace pověstí – zaslat jen - pr. list 
Čteme pověsti místní. Zapisujte do čtenářského deníku.  
(Už známe z místních pověstí: Poklad na Turově, Vízmburský poklad) 
Příloha 2: O devíti křížích, Ohnivý muž na Náměrkách, Čertův kopec – přečíst, vlepit. 

Opakujte si, co už o pověstech znáte.  
ČJ 

Přílohy: 
2x  
přehled  
učiva 
 

Slovesa -  čas minulý – učebnice -  str. 88 – 91 - ústně 
Příloha 3:  Podmět – přehled učiva - vlepit do školního sešitu –  

PS -  modrý - str. 26 – 28 – druhy podmětu – procvičování – k odeslání 

Příloha 4: Shoda přísudku s podmětem – přehled učiva – vlepit do školního sešitu  
Opakování shody – podmět rodu ženského a středního  

PS: Procvičujeme shodu – rod střední a ženský – str. 2-7, str. 15 - 19 – některá cvičení 
máte hotová ze 4. třídy – tyto stránky neskenujte, nefoťte – správnost ověřte v klíči           
On – line procvičování:  https://www.umimecesky.cz/rozbory-podmet-prisudek-2-uroven/2441 

                                               https://www.pravopiscesky.cz/podmet-pra-1137-8932.html 

Procvičujeme shodu přísudku s podmětem – kdo nemá tento sešit ze 4. třídy, může si 
ho vyzvednout ve škole.   
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 1 pracovní list + sken str. 26 - 28 

M M – 5. ročník – str. 128 ústně, nastudovat správný postup výpočtů 

                          str. 129/9 na papír, ostatní ústně, na cvičení16 použijte kalkulačku 

                          str. 130/17 na papír, ostatní ústně, na cvičení 23 použijte kalkulačku 

                          str. 131/30, 31(2příklady), ostatní ústně   
Materiály zasílejte na najmanova@zsrtyne.cz. 
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PŘ Viz pžíloha 

VL Viz příloha 


