
Plán domácí výuky od 1. 6. 2020 do 5. 6. 2020  -  5. třída 

 Žáci, kteří chodí do školy, vypracují vše ve škole.  
Žáci, kteří pracují z domova, posílají vše na e-maily učitelů.  

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 celou str. 60 
- vypracujte přiložený pracovní list (5.trida-aj-madrova) 
- své úkoly můžete poslat ke kontrole na email: madrova@zsrtyne.cz 
- příští týden vás čeká PROJECT, už teď se na něj můžete pomalu připravit – 

najděte min. 2 obrázky různých lidí (např. někoho z rodiny a kamarádů, někoho 
slavného nebo někoho z časopisu či komiksu)  

AJ 2 

 

Přílohy: 

2x 

  

Anglický jazyk ( Machačová Yvona) 5. ročník 

Pokud je žák přítomen ve škole, vypracovává pracovní listy a doplňuje do 
WORKBOOK zde – ostatní domácí přípravu vykonává doma – jako dosud. 

- Děkuji za zaslání 1 pracovního listu ( Activities and Time) 
- Dnes máš 2 pracovní listy na procvičování  (pokud jsi ve škole, odevzdej je 

vyplněné paní učitelce) 
- 1. pracovní list (Alfréd) – vyplň a přepošli na můj mail (čti pozorně) 
- 2. pracovní list What do they like? – vyplň a přepošli na můj mail  
- Nápověda k  2. pracovnímu listu : HE, SHE, IT – mají vždy u slovesa – s. Ale 

jen jedno. 

- Example : He watches TV.     He doesn´t watch TV. 

She likes apples.   She doesn´t like banana. 

 Doma si procvičujema AJ na PC a vytváříme project PEOPLE.  
- HAVE FUN WITH ENGLISH! 

ČJ  
Čtení, 
literatura 

Přílohy: 

3x 

Děkuji všem, kteří mi poslali svou práci za minulé období. Vedete si skvěle.  
Příloha 1: O Horymírovi – přečtěte, doplňte odpovědi, vlepte do sešitu, neposílejte.  
Příloha 2: Démonické pověsti – o čertech, vodnících, dracích-přečíst, vlepit, neposílat 

Příloha 3: Staroměstský orloj + pracovní list pro odeslání 
Opakujeme vše, co víme o pověstech. 

ČJ 

Přílohy: 
3x  
 

Příloha 4: Přísudek jmenný se sponou -  vlepit do sešitu - neposílat 

Příloha 5: Druhy přísudku a podmětu – 2 listy (5a, 5b) – doplnit - poslat  

Příloha 6: Shoda přísudku s podmětem nevyjádřeným a několikanásobným                  
                  - vlepit, doplnit, neposílat 

PS -  modrý - str. 31 - 32 - k odeslání 

Procvičujeme shodu přísudku s podmětem 
PS: Procvičujeme shodu –12 - 14 a 23 – 26 některá cvičení máte hotová ze 4. třídy – 

tyto stránky neskenujte, nefoťte – správnost ověřte v klíči            
On – line procvičování:  https://www.umimecesky.cz/cviceni-shoda-prisudku-s-podmetem 

https://www.pravopisne.cz/2019/11/shoda-prisudku-s-podmetem-pro-prvni-stupen-2/ 

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 z literatury, 2 pracovní listy z ČJ 
(druhy podmětu a přísudku) a  sken str. 30 - 31 
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M str.136/11,15 na papír, ostatní ústně 

 str. 137/22 na papír, ostatní ústně 

 str. 138  geometrie – zopakujte si jednotky obsahu na str. 83, 84, potom se teprve pusťte   
              do práce, na papír vypracujte cvičení 2, 5a, 6a, 7 a 8   
str. 127- projděte si cvičení na této straně, narýsujte cv. 4 (postup máte nakreslený a   

              napsaný)                                         

Materiály zasílejte na najmanova@zsrtyne.cz nebo odevzdejte ve škole.   
PŘ Viz příloha 

VL Viz příloha 
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