
 

5. ročník MŮJ TÝDENNÍ PLÁN  18. 5. – 22. 5. 2020 

JMÉNO:  33. 

 

Český jazyk Ahoj děti, v minulých týdnech jste se seznámily se zájmeny. Využijte i svého 
jazykového citu a ověřte si, co už víte v uč. na straně 119. 
Potom se podívejte na video   https://edu.ceskatelevize.cz/cisla-a-cislovky-
5e4422b2e173fa6cb524ad7e 
V pondělí, v půl jedenácté, se společně podíváme na číslovky na straně 122 – 
124, ti, kteří se nepřipojí si ústně udělají cvičení  1ab/s.122, 2, 3, 4a, 5/s.123. 
Všichni písemně 6a/s.124 a v PS cv. 1a,2, 3/s.58 
Ze slohu platí úkol z minulého týdne. 
Čtení – dočtěte rozečtenou knihu a vyberte z přečtených jednu, s kterou nás ve 
škole seznámíte.  
 

Matematika Tentokrát jsem vám připravila oddechovku i nové učivo. Podívejte se na první 
video:  
https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-37/ 
pracovní list je zde 
Podívejte se na druhé video: 
https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-38/ 
pracovní list je zde 
  
individuální videokonzultace – úterý a čtvrtek odpoledne v půl čtvrté 

Vlastivěda Začínáme téma, o kterém bych vám velice ráda vyprávěla: 2. SVĚTOVÁ VÁLKA. 
Poznámky si můžete vytisknout a nalepit nebo přepsat do sešitu: zde 
Vím, že když vám budu vyprávět o padlých v této hrozné válce a o tom, jak Němci týrali 
nejenom Židy, o tom, jak hrozná doba to byla, je to pro vás vzdálené a neuchopitelné. 
Ale jeden příběh, který jsem našla v dublovické kronice jsem zpracovala a prosím, 
přečtěte si jej, vytiskněte a vložte do sešitu. Hlavně o něm přemýšlejte. Maruška chodila 
do naší školy, byla to dívenka, která se stala také obětí války, i když to byla zřejmě 
nehoda, ale kdyby válka nebyla, nic takového by se nestalo.  Maruška je pochována na 
hřbitově v Dublovicích. Příběh je: zde 
Namluvila jsem vám zvukový záznam, tak dobře poslouchejte, a pokud by vás napadaly 
otázky, na které chcete znát odpovědi, napište, budu moc ráda.  Poslech: zde 
Před několik lety jsem s dětmi z naší školy měla velké štěstí a osobně jsme viděli  
Nicholase Wintona. 
(Sir Nicholas George Winton byl britský makléř a humanitární pracovník, který v roce 
1939 zachránil 669 převážně židovských dětí z okupovaného území Československa 
před transportem do koncentračních táborů tím, že jim zajistil odjezd vlakem do 
Spojeného království.) 
Film, který vás „chytí za srdce“ a pokud se vydržíte  dívat až do konce, pochopíte celou 
hrůzu fašismu a 2. světové války, se jmenuje NICKYHO RODINA /zkuste jej stáhnout 
celý/ 
Tady najdete trailer k filmu:     https://www.youtube.com/watch?v=e4m90ZSX_ls 
Zde je jen krátká zpráva z BBC: https://www.youtube.com/watch?v=twtNiWDN428 
Motto N. Wintona:“ Když něco není úplně nemožné, musí existovat způsob, jak se to 
dá uskutečnit.“   To je odkaz pro nás všechny! 

https://edu.ceskatelevize.cz/cisla-a-cislovky-5e4422b2e173fa6cb524ad7e
https://edu.ceskatelevize.cz/cisla-a-cislovky-5e4422b2e173fa6cb524ad7e
https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-37/
http://www.zsdublovice.cz/DOC/Tydenni_plan/soubory/dokumenty/diagramy1.pdf
https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-38/
http://www.zsdublovice.cz/DOC/Tydenni_plan/soubory/dokumenty/diagramy2.pdf
http://www.zsdublovice.cz/DOC/Tydenni_plan/soubory/dokumenty/2svvalka.docx
http://www.zsdublovice.cz/DOC/Tydenni_plan/soubory/dokumenty/Maruska.docx
http://www.zsdublovice.cz/DOC/Tydenni_plan/soubory/audio/VL2svvalka.m4a
https://www.youtube.com/watch?v=e4m90ZSX_ls
https://www.youtube.com/watch?v=twtNiWDN428


 

Při nahrávání textu jsem uvařila 5 roušek a to doslova. Zapomněla jsem na ně a 
v hrnci se vyvařila voda … po domě se šířil kouř…..v hrnci již hořelo!  Vidíte, že válka i po 
těch letech páchá škody! 

 
 

Přírodověda Vlastnosti látek 
Přečti si text zde. Do sešitu si sám udělej výpisky, zapiš, co je podle tebe 
důležité, zopakuj si jednotky teploty a času. Pokud můžeš, vytiskni si pracovní 
list zde (nebo ti můžu tento list vytisknout ve škole a ty si pro něj po domluvě 
přijdeš), a vypracuj úkoly. Když pracovní list nevytiskneš, vypracuj zadané úkoly 
do sešitu z přírodovědy. 
K zopakování všech poznatků o vlastnostech látek a měření můžeš použít 
prezentaci zde. Je v ní uveden i objem, který znáš z matematiky. Na konci jsou 
úkoly pro skupinu, ale zvládneš je zodpovědět i sám . 
 

Anglický jazyk Měli bychom zvládat slovíčka, požádejte maminku nebo někoho z rodiny o 
vyzkoušení. 
Učebnice str.69 – udělej si ústně cv.3. Do školního sešitu vypracuj cv.4 (Utvoř 
otázky a odpověz na ně) 
Pracovní sešit  str.56 – doplň všechna cvičení na této straně. 
(Pokud ti něco nejde, nezapomeň, že základem jazyka jsou slovíčka!)  Přehled 
gramatiky – vše, co jsme probírali, je v učebnici od str.65 -73, podívej se na tyto 
stránky, zda všemu rozumíš)  
ZÁKLAD jsou SLOVÍČKA a ta musíš UMĚT! 
Úkol: procvičování a upevňování slovní zásoby! 
Tady najdeš velice pěkné, jednoduché a zábavné online procvičování: 
https://www.umimeanglicky.cz/ 
 

 

INFORMACE PRO RODIČE 

1. Na stránkách školy jsou velmi důležité informace k otevření školy 25. 5. 2020. Prosím, 
pozorně si je přečtěte. Nezapomeňte poslat či přinést vyplněnou a podepsanou Přihlášku do 
školy nejpozději 18. 5.2020 a vyplněné a podepsané Čestné prohlášení -  25.5., přinesou děti 
v den nástupu do školy. Děkuji. 

2. S nástupem do školy žádáme žáky o vrácení vypůjčených knížek ze školní knihovny. 

  

  

  

Třídní učitelka:       Alena Pohnánová      Podpis rodičů: 

 

http://www.zsdublovice.cz/DOC/Tydenni_plan/soubory/dokumenty/Vlastnosti_latek_2.pdf
http://www.zsdublovice.cz/DOC/Tydenni_plan/soubory/dokumenty/Prac_list_mereni_2.pdf
http://www.zsdublovice.cz/DOC/Tydenni_plan/soubory/prezentace/Vlastnosti_latek_prezentace.pptx
https://www.umimeanglicky.cz/

