
Plán domácí výuky od 25. 5. 2020 do 29. 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/ 
- opakujte nová slovíčka Clothes 
- v pracovním sešitě vypracujte na str. 58/ cv. 2, str. 59/ cv. 3, 4, 5 
- své úkoly můžete poslat ke kontrole na email: madrova@zsrtyne.cz 

AJ 2 

 

Přílohy: 

2x 

  

Anglický jazyk (Machačová Yvona) 5. ročník 

Žáci, kteří se vrací do školy od 25. 5. 2020 budou tyto úkoly vypracovávat ve škole. 
Doma mohou pokračovat na doporučených PC programech.  

Pomůcky: WORKBOOK, BOOK. Pro ostatní žáky platí i nadále samostatná 
domácí příprava níže. 

- Děkuji ti za zaslání pracovních listů ( CULTURE and GRANDMA) 
- Dnes máš 1 pracovní list na doplnění – přepošli na můj mail 
- Let´s play -  hraní s angličtinou: BOOK page number 78 / LAND ON THE 

WORD GAME – zahrej si s bráchou, ségroum mamkou, taťkou,……Můžeš hrát 
i sám. Hoď kostkou a zastav se na slovíčku. Řekni anglickou větu ve které je 
právě to slovíčko. Example : lives (Our dog lives in the garden), don´t ( I don´t 
have lunch). 

- Podívej se na youtube : A SCHOOL DAY IN THE UK – a vydej se na jeden 

den do školy v Anglii.  

- HAVE FUN WITH ENGLISH  - opakuj si angličtinu na všech PC programech 
z minulých úkolů. 

ČJ  
Čtení, 
literatura 

Přílohy: 

3x 

Děkuji všem, kteří mi poslali svou práci za minulé období. Vedete si skvěle.  
Příloha 1: Kontrolní práce – Pověsti – k odeslání  
Čítanka str. 92 – 106. Čteme pověsti. Zapisujte do čtenářského deníku.  
(Už známe z místních pověstí: Poklad na Turově, Vízmburský poklad, O devíti křížích, 
Ohnivý muž na Náměrkách, Čertův kopec) 

Příloha 2: Staré pověsti české  - Dívčí válka – komiks – vysvětlení – vlepit, neposílat 

Příloha 3: Staré pověsti české + 1 démonická pověst - přečíst, vlepit - neposílat 

ČJ 

Přílohy: 
2x  
 

Příloha 4: Slovesa -  kontrolní práce – k odeslání 

Příloha 5: Přísudek - přehled učiva – vlepit do sešitu - neposílat 

Procvičování – základní větné členy  

PS -  modrý - str. 29 - 30 druhy přísudku – procvičování – k odeslání 

Procvičujeme shodu přísudku s podmětem 
PS: Procvičujeme shodu – rod mužský – str. 8 - 10, str. 20 – 22 – 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 

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. 29 - 30 

M M – 5. ročník – str.132/35,39 na papír, ostatní ústně 

                       str. 133/45.47 na papír, ostatní ústně 

                       str. 134 – GEOMETRIE – 2,5 ústně, ostatní narýsovat na papír 
                       str. 135/4 na papír, ostatní ústně     
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Materiály zasílejte na najmanova@zsrtyne.cz. 

PŘ Viz - příloha 

VL Viz - příloha 

mailto:najmanova@zsrtyne.cz

