
 

Plán domácí výuky pro 5. třídu - 19. 10. - 23. 10. 2020 

 

ČJ 

 

3 přílohy 

 

 

19. 10. 2020 -  Procvičování – pracovní list č. 4 – vlep do sešitu, oskenuj a pošli.  
PS: Vypracuj cv. 4 / str. 7 v pracovním sešitě – nápověda v učebnici na str. 15.  

Opakuj si rozdíl mezi předponou a předložkou.  
You tube -  https://www.youtube.com/watch?v=SzMKBoDSHRA 

20. 10. 2020 – Tvoření slov - pracovní list č. 5 – přečti, vypracuj a vlep do sešitu. 
Postup při slovotvorném rozboru najdeš na str. 19 – 20 v učebnici.  
PS: Procvičuj v pracovním sešitě na str. 9/ cv. 1, 2, 3, 4 – str. ofoť (oskenuj) a pošli.  
Pomoci ti může prezentace:  https://www.youtube.com/watch?v=0sqYgMGaKwM   
21. 10. 2020 – Tvoření slov – pracovní list č. 6 -  hledání slova základového. 

Doporučuji pustit si na You tube: https://www.youtube.com/watch?v=LDK7gp-A9j0  

22. 10. 2020 -  Procvičování slovotvorby – PS: str. 10 / cv. 5, 6, 7, 8, 9 

Pro opakování - You tube: https://www.youtube.com/watch?v=NNURa5IzxwI 

23. 10. 2020 – Procvičování -  PS: str. 12/ cv. 6,7. 

Pracovní listy – posílejte na vajsarova@zs.rtyne.cz nejpozději do 25. 10. 2020. Cvičení 
v pracovním sešitě si zkontrolujte podle klíče. Můžete zkusit uložit na Teams. 
Držte se, využijte odkazy na you tube, pracujte pravidelně.  

Literatura 

a čtení 
 

2 přílohy 

21. 10. 2020 – Pracovní list č. 3 – jazykolamy – přečti text na listu, nauč se 2 jazykolamy, 
vlep do sešitu, vypracuj spojovačku – není nutné posílat sken.  

23. 10. 2020 -  Pracovní list č. 4 – dětské hry – přečti si text, vlep, vyzkoušej poslední hru.  

Čtěte každý den. Připravte si obsah jedné pohádky lidové (sběratelé: Erben, Němcová) a 
jedné umělé (vyber si jednoho s těchto autorů: Čapek, Čtvrtek, Macourek, Drda, Lada, 

Karafiát, Sekora, Werich, Vančura, Svěrák, Kubátová, Kolář, Žáček, Poláček) 

Pokud nemáš knihu, využij tyto texty:  https://www.dopohadky.cz/pohadky-a-pribehy.  
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