
Plán domácí výuky od 8. 6. 2020 do 12. 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 

 

 

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) 

- tento týden vás čeká PROJECT: People 

- inspirovat se můžete v učebnici na str. 75 

- připravte si min. 2 obrázky různých lidí (např. někoho z rodiny a kamarádů, 

někoho slavného nebo někoho z časopisu či komiksu)  

- popište lidi na obrázku (jak vypadají, co mají na sobě, co právě dělají) 

- váš project pošlete ke kontrole na email: madrova@zsrtyne.cz 

AJ 2 

 

Přílohy: 

1x 

Anglický jazyk ( Machačová Yvona) 5. ročník 

- Děkuji za 2 pracovní listy ( Alfréd + What do they like) 

- Dnes pracuj samostatně a doplň opakování ve WORKBOOK 

- Workbook 62 / 1,2,3,4  - neposílej 

- Minulý týden jsme měli na vyplnění kluka, dnes tě čeká Sophie – vyplň pracovní 

list a přepošli na můj mail 

- Opakujeme AJ na PC, pracujeme na 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 Daliborovi – přečtěte, doplňte odpovědi, odešlete  

Příloha 2: Pověsti – opakování – doplnit odeslat 

Příloha 3: Literatura pro děti a mládež – přečíst, vlepit do sešitu - neposílat 

Čteme ukázky v čítance dle přílohy 3.  

ČJ 

Přílohy: 

3x  
 

Příloha 4: Pravopisné oříšky -  vlepit do sešitu - neposílat 

Příloha 5: Druhy zájmen + zájmena hrou – 2 listy (5a, 5b) – neposílat – 5a vlepit 

Příloha 6: Procvičování učiva – zájmena (pracuj s tabulkou) a shoda – odeslat  

PS -  modrý - str. 16 – 17, str. 18 cv. 1, 2. 

Procvičujeme shodu přísudku s podmětem 

PS: Procvičujeme shodu – 27 – 28 a 32 – pravopisné oříšky -  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 2 pracovní list z literatury, 1 pracovní listy z ČJ 

(procvičování učiva) a sken str. 16 – 17. 

M M – 5. ročník – str.106/2,6 na papír, ostatní ústně 

                         str.107/9,12 vypočítat a zaokrouhlit výsledky, ostatní ústně 

str. 110 a 115 pouze přečíst, informativní učivo 

                        str.121/2 na papír, ostatní zkusit vyřešit, str.140/4 na papír, ostatní ústně                         

PŘ viz příloha 

VL viz příloha 
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