
 

Plán domácí výuky pro 5. třídu – 2. 11. – 6. 11. 2020             

ČJ 

 

3x pracovní 

list 

- odeslání do 

7. 11. 2020  

 

1x  
Pravopisná 

doplňovačka 

- odeslání do 

11. 11. 2020 

 

2. 11. 2020 – On-line výuku – 8.00 – 8.45 (prezentace v aplikaci Teams) 

Opakování rozboru stavby slova a slovotvorného rozboru, změny hlásek při 
odvozování slov.  

You tube - https://www.youtube.com/watch?v=0lSKXynKK0M - opakování 

3. 11. 2020 – Pracovní list č. 7 – změny při odvozování slov 

PS: Procvičuj v pracovním sešitě na str. 11 cv. 1- 5) 

4. 11. 2020 – Pracovní list č. 8 – opakování 

PS: Doplň cvičení 6 v pracovním sešitě na str. 12.  
5. 11. 2020 –Pracovní list č. 9 – předpony – od-, nad-, pod-, před- 

You tube - https://www.youtube.com/watch?v=5b1WytMmkSA 

6. 11. 2020 – On-line výuka – 8.00 – 8.45 (prezentace v aplikaci Teams) 

Pravopisná doplňovačka 1: předpony – od-, nad-, pod-, před- (odeslat do 11. 11.) 

Učivo najdete v učebnici na str. 22 a 25.  
Komu dělá ještě problém rozeznat předponu a předložku, podívá se na:  
You tube -  https://www.youtube.com/watch?v=O48sJKe51kE 

Pracovní listy – ukládejte do aplikace Teams nebo posílejte na vajsarova@zs.rtyne.cz 

nejpozději do 7. 11. 2020. Cvičení v pracovním sešitě si zkontrolujte podle klíče.  
Držte se, využijte odkazy na you tube, pracujte pravidelně.  

Literatura a 

čtení 
 

2 přílohy 

- odeslání do 

7. 11. 2020  

 
 

 

4. 11. 2020 – 28. říjen – přečti si text o 28. říjnu a odpověz na otázky.  
You tube - https://www.youtube.com/watch?v=5epkejAtUXI 

                    https://www.youtube.com/watch?v=qD8ec7pJ4SY 

6. 11. 2020 - Dušičky a Halloween – srovnej oba svátky, přečti si text, doplň otázky. 
You tube - https://www.youtube.com/watch?v=Z-1peKRw2Iw 

Čítanka str. 22 - 23. 
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.  

Napište mi prosím do chatu – jakou knihu jste vybrali a začali číst.  
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