
Plán domácí výuky od 4. 5. 2020 do 8. 5. 2020  -  5. třída 

 

 

 

 

 

AJ 1 

 

Přílohy: 
1x 

pracovní 

list 

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 budeme pokračovat v nakupování 
- v pracovním sešitě vypracujte na str. 54/cv.1, 2 – jako tahák použijte fráze a 

rozhovor z prezentace z minulého týdne 
- vypracujte pracovní list a pošlete na email: madrova@zsrtyne.cz 

AJ 2 

 

Přílohy: 
1x  

Anglický jazyk 5. třída -  Machačová Yvona 
- Děkuji vám všem, kteří posíláte domácí přípravu. 
- Dnes si ofotíme cvičení ve WORKBOOK – page number 58 /1,2 and 59/3 a zašlete na 

můj mail – cvičení máš již hotová z minule (pokud pracuješ správně podle pokynů) 
- Vypracuj si 1 pracovní list na procvičování - neposílej 

- Nezapomeň procvičovat na internetu a školním webu Angličtina, year 5 

ČJ  
Čtení, 
literatura 

Přílohy:2 

Děkuji všem, kteří mi poslali svou práci za minulé období. Vedete si skvěle.  
Příloha 1 - Filipojakubská noc -  čtení s porozuměním – k odeslání 

Příloha 2,3 – Filipojakubská noc, máj – práce s textem – k odeslání (2 stránky) 
Čítanka str. 110 – 123 – přečíst ukázky 

ČJ 

Přílohy: 
1x  

přehled  
slovesa 

Přídavná jména  - opakujte si, příští týden připravím test znalostí přídavných jmen 
(definice př. jmen, co určujeme / pád, číslo, rod, druh, vzor/, stupňování, pravopisná pravidla) 
Slovesa: Opakování ze 4. tř. - čas budoucí a minulý – PS modrý – str. 10-11 (bez slohu) 

Ve cvičení 2 str. 11 – je chybně zadán odkaz na učebnici – najdete na str. 88.  

Slovesný způsob: Rozkazovací – PS modrý  str. 12 + pr. list – teorie - vlepit 

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) 
On – line procvičování:  https://www.umimecesky.cz/ 

 Tento týden budete z ČJ posílat 3 pracovní listy – (příloha 1,2,3) + sken str. 10-12. 

M M  - 5. ročník – str.123/2 na papír, ostatní zkuste ústně. 
                          PRACOVNÍ SEŠIT ZLOMKY – str. 19, 20 

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

PŘ Viz příloha 

VL Viz příloha 
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