
5. třída – domácí příprava       (4. května – 7. května 2020): 

Ahoj páťáci,  

posílám přehled domácí práce na další týden. Moc děkuji za spolupráci, jste dobří. Ne, 

výborní.  

V pátek je další státní svátek - 8. května – Den vítězství – Německo se ve válce vzdalo, 

Československo bylo opět svobodné a slavilo konec druhé světové války. 

Vypočítejte prosím, kolikáté výročí konce druhé světové války slavíme. Napište mi na 

WhatsApp správnou odpověď - a, b nebo c.  

a) 50 let 

b) 65 let 

c) 75 let 

Pokračujeme ve videokonferencích, samozřejmostí je i individuální výuka přes WhatsApp, 

stačí napsat zprávu, že s něčím potřebujete poradit. Domluvíme se na čase, kdy to spolu 

projdeme.    

Co se týká videokonferencí je opět žlutě zabarveno. 

 úterý 5. května od 9 hodin - připrav si penál, malý sešit, PS a učebnici z Matematiky  

 čtvrtek 7. května od 9 hodin - připrav si penál, malý sešit, PS a učebnici z Českého 

jazyka, fólii  

Pěkné květnové dny, v úterý se těším opět na viděnou a na slyšenou.    p. uč. Pavla                                      

ČESKÝ JAZYK 

mluvnice:  

každý sám udělá: 

 



- kdo nemá možnost tisku, přepíše si zájmena do sešitu, DÍKY! 

v UČ. str. 123/ cv. 24 na fólii, ofocené pošli prosím na WhatsApp nebo na e-mail 

kopacikova@zsvacov.cz do pátku 8. 5. DÍKY!   

v UČ. str. 123/ cv. 26 na fólii, ofocené pošli prosím na WhatsApp nebo na e-mail 

kopacikova@zsvacov.cz do pátku 8. 5. DÍKY! 

v UČ. str. 126/ cv. 7 na fólii, ofocené pošli prosím na WhatsApp nebo na e-mail 

kopacikova@zsvacov.cz do pátku 8. 5. DÍKY! 

v PS:   

 str. 31/ cv. 2, 3 (u cv. 3 si vyber a napiš jen tři věty)  

ofocené pošli prosím na WhatsApp nebo na e-mail kopacikova@zsvacov.cz  do pátku 8. 5. 

DÍKY! 

při videokonferenci 7. května uděláme společně: 

v PS:  

 str. 33/ cv. 7 

v UČ: 

 str. 127/cv. 10, 11 uděláme společně na fólii 

 zopakujeme psaní vlastních jmen 

 

čtení: Čti svoji knihu, kterou nosíš na „Dílnu čtení“. Po přečtení zapiš prosím do čtenářského 

deníku.  

český jazyk procvičuj na: 

https://edu.ceskatelevize.cz/ 

https://www.skolasnadhledem.cz/ 

https://www.umimecesky.cz/ 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php 

Opakuj si prosím: shodu podmětu s přísudkem ( i s několikanásobným podmětem), 

pravopis přídavných jmen, skloňování číslovek, psaní předložek s a z (s kamarádem, 

z nohy…), druhy zájmen, skloňování zájmen atd. 
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Pošli prosím číselný KÓD na WhatsApp nebo na e-mail kopacikova@zsvacov.cz  do pátku  

8. 5. a já ti napíši, zda se ti podařilo zámek otevřít. DÍKY! 

 

MATEMATIKA  

každý sám udělá: 

v PS – str. 41/ cv. 4, 5 - ofocené pošli prosím na WhatsApp nebo na e-mail 

kopacikova@zsvacov.cz do pátku 8. 5. DÍKY! 

v PS – str. 42/ cv. 6, 7, 8, 9, 10 - ofocené pošli prosím na WhatsApp nebo na e-mail 

kopacikova@zsvacov.cz do pátku 8. 5. DÍKY! 

při videokonferenci 5. května uděláme společně: 

v PS:  

 str. 36, 37 
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 desetinná čísla procvičuj na: 

https://www.umimematiku.cz/cviceni-desetinna-cisla 

 matematiku procvičuj na: 

https://www.skolasnadhledem.cz/ 

 http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php      

https://www.umimematiku.cz/ 

https://www.matika.in/cs/ 
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ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Společnost 

- v uč. na str. 46, 48 se dozvíš, jak se rozšiřoval po válce průmysl v Československu  

 (na str. 47 je Moravskoslezský kraj – máme probráno, můžeš si zopakovat) 

- na YouTube   koukni na Dějiny udatného českého národa – 104., 105. díl  

https://www.youtube.com/watch?v=mpjRvuDRa2A 

 

Příroda  

- uč. str. 68, 69    také zajímavé téma „Znečištěná voda a půda“  – přečti si informace, 

prohlédni fotografie + ústně vypracuj otázky k textu 

- v modrém rámečku je návod na pokus, můžeš zkusit 

 

ANGLICKÝ JAZYK               

AJ 5. třída – 4.5. – 8.5.2020 

Milí páťáci, 

děkujeme za vypracování Online testu. Komu se nedařil, může si ho vyzkoušet opakovaně.  

Úkoly na další týden: 

Učebnice str. 64 – přečíst si a přeložit texty o Meg a Johnovi  

Učebnice str. 64/cv.1 – ústně říct, kdo... 

Učebnice str. 65/cv.2 – ústně 

Učebnice str. 65/cv.3 – do sešitu napsat „My family“ a napsat podobný text o vaší rodině (můžete použít cv. 2 jako 

vzor) – zkuste napsat 10 vět, text vyfoťte nebo naskenujte a pošlete do pátku na email: fridrichova@zsvacov.cz a 

kulova@zsvacov.cz  

Pracovní sešit str. 56/cv.1,2 

Opakujte slovíčka Unit 1-6 

Pracovní list z časopisu na téma „The family“ (najdete níže) 

cv.1 – poslech (na stránkách školy) – poslouchejte a ukazujte členy rodiny na obrázcích 

cv.2 – poslech (na stránkách školy) – poslouchejte a ukazujte opět členy rodiny ze cv.1 

cv.3 – křížovka – doplňte správné členy rodiny (použijte opět obrázky ze cv.1)  
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cv.4 – hledejte členy rodiny. Písmena, která vám zbydou, vytvoří jméno dívky vpravo  

Prosím pošlete do pátku na email výsledek cv. 3 a 4 (pouze výsledek křížovky – jedno slovo, jméno dívky ze cv. 4) 

 

 

 



 

Děkujeme za spolupráci a trpělivost. Přejeme příjemný týden.  

Lenka Fridrichová a Martina Kůlová 

 


