
Plán domácí výuky od 15. 6. 2020 do 19. 6. 2020  -  5. třída 

 Žáci, kteří pracují z domova, posílají vše na e-maily učitelů.  
V pondělí 22. 6. 2020 – vybíráme učebnice od žáků, kteří nechodí do školy – 12.00 – 13.00 před 
učitelským vchodem. (popř. jindy, dle telefonické dohody)  

Možnost vyzvednout si ručník, kapsář a věci ze šatní skříňky.  
Vysvědčení bude žákům, kteří nechodí do školy, předáno 30. 6. v 9. 00 před školou.  

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/ 
- žáci, kteří chodí do školy, plní toto zadání ve škole (doma mohou opakovat) 
- učebnice Angličtina INFOA (Příprava k testům/Opakování): 

1/ Nejprve si přečtěte slovíčka na str. 81 - 82. Můžete si je i poslechnout, když si 
stáhnete audio balíček „aj-priprava5rocnik-nahravka“ na webové stránce: 

https://www.infoa.cz/zbozi/anglictina-priprava-k-testum-pro-5-rocnik-zs/ 
2/ Vypracujte str. 82/ cv. 1, str. 83/ cv. 2, 3, str. 80/ cv. 1  
3/ Vaše odpovědi si můžete zkontrolovat v klíči na konci učebnice. 

AJ 2 

 

 

Anglický jazyk ( Machačová Yvona) 5. ročník 

- Děkuji za worksheet SOPHIE 

- Dnes budeme pracovat ve WORKBOOK 63/ 5,6,7,8 – a vyplníme ( neposíláme) 

- Vezmi si WORKBOOK a vyhledej si cvičení, která ti chybí  - doplň 

- Opakuj si AJ na PC – doporučené programy dříve 

- HAVE FUN WITH ENGLISH! 

ČJ  
Čtení, 
literatura 

Přílohy: 

1x 

Děkuji všem, kteří mi poslali svou práci za minulé období. Vedete si skvěle.  
Příloha 1:  Literatura pro děti a mládež 2. část – přečíst, vlepit do sešitu – neposílat 
Čteme ukázky v čítance dle přílohy 1, posloucháme ukázky CD, představujeme si knihy 
ze školní knihovny a žáci sdělují své dojmy z vlastní četby. Doma hledejte na PC.  

Projděte si slovníček literárních pojmů v čítance na str. 189. Doporučuji okopírovat. 
Pošlete čtenářský deník ke kontrole. Zápis z literatury pro mládež a pověst. Pošlete sken 

nebo odevzdejte při výběru učebnic.  
ČJ 

Přílohy: 
4x  
 

Příloha 2: Zájmena 2 – skloňování a pravopis zájmen – vlepit do sešitu 
Příloha 3: Číslovky – druhy a pravopis – doplnit a vlepit do sešitu 

Příloha 4: Kontrolní práce – shoda – vyber si variantu A nebo B – poslat  

Příloha 5: Opakování učiva – příslovce, přímá řeč, věta jednoduchá a souvětí 
V učebnici si prostudujte náležitosti dopisu str. 108 – 109 (112 – 113) a pokud 

budete chtít, můžete mi dopis poslat, např. o tom jak, trávíte čas v této době.  
PS -  modrý –str. 18 – 20 – zájmena, str. 21 – 24, str. 25, str. 34 - 36 

V posledním týdnu dokončete opakovací cvičení v PS – str. 37 - 40.  
Pracovní listy prosím posílejte na: vajsarova@zsrtyne.cz, v případě obtíží mne neváhejte 
kontaktovat.  

 Tento týden budete z ČJ posílat 1 pracovní list z ČJ a sken str. 18 – 19, str. 24 

(ostatní cvičení si zkontrolujte podle klíče - neposílejte) 

M M – str. 141/9 (2 sloupečky), 12a, b, 14 na papír, ostatní ústně, 16 si spočítejte pro sebe                                                               
        str. 142/17, 27 na papír, ostatní ústně, 

        str. 143 – 144 – zopakovat si, zaměřte se na cvičení 2., tohle učivo budete  
                   potřebovat v 6. ročníku, u ostatních cvičení si správně přiřaďte vzoreček,  
                   který byste použili při výpočtu 

        str. 145/7(2 př. + zkouška) na papír, ostatní ústně 

        str. 146/8 na papír, ostatní ústně   

https://anglictina-madrova3.webnode.cz/
https://www.infoa.cz/zbozi/anglictina-priprava-k-testum-pro-5-rocnik-zs/
mailto:vajsarova@zsrtyne.cz


 

PŘ viz příloha 

VL viz příloha 


