
5. třída – domácí příprava       (6. dubna – 10. dubna 2020): 

Ahoj páťáci,  

posílám přehled domácí práce na další týden. Ve škole bychom byli jen tři dny, pak by 

byly Velikonoce a s nimi prázdniny. Z českého jazyka posílám opakování nejen 

zájmen. Z matematiky bychom měli brát násobení desetinných čísel, ale necháme si to 

po Velikonocích. Tak také posílám jen opakování, velikonoční opakování. 

Zároveň Vás chci ve středu 8. dubna od 13 hodin pozvat na třídnickou hodinu (asi 30 

minut), která proběhne formou videokonference. Na počítači si otevřete stránky naší 

školy a tam najdete odkaz na tuto hodinu. Budete potřebovat pouze počítač. Pokud 

nemáte svůj, poproste prosím rodiče. Popovídáme, sdělíte mi, jak Vám to všem jde 

nebo nejde.  

Užijte si velikonoční týden, namalujte si kraslice, upečte beránky, pozorujte přírodu…., 

a hlavně se mi opatrujte. 

          Už teď se těším na středu!!!!!!!!!    

                        p. uč. Pavla + se přidá p. uč. Lucka  

 

PS: Pracovní listy mi prosím ofoť a pošli na WhatsApp nebo na e-mail. 

                                                                                               

ČESKÝ JAZYK 

PL – opakování, vytiskni si pracovní list prosím, vyplň a schovej, budu vybírat  

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

čtenářského deníku. Hned po návratu do školy je budu vybírat. 

český jazyk procvičuj na: 

https://www.skolasnadhledem.cz/ 

https://www.umimecesky.cz/ 

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

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

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

z nohy…), druhy zájmen atd. 

 

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


MATEMATIKA  

PL – opakování, vytiskni si pracovní list prosím, vyplň a schovej, budu vybírat  

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/ 

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Společnost 

Příroda  

Užij si s rodiči „Velikonoční týden“. Je na tobě, jak svátky jara prožiješ.    

 

 pomoz doma s jarním úklidem, udělej jarní výzdobu, upleť si pomlázku, 

upeč beránka, mazanec nebo jidáše, namaluj kraslice, nauč se velikonoční 

koledu, na Velký pátek hledej poklad…..  

 pošli mi prosím jednu fotografii, jak si svátky jara doma užíváš, díky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
https://www.umimematiku.cz/
https://www.matika.in/cs/


Český jazyk si v týdnu 6. – 10. dubna opakuje __________________________________ 

Doplň chybějící písmena. 

Velikonoce se stal___ symbolem jara. O Velikonocích se dodržoval___ l__dové 

zv___ky. Všichni kluci v__rážel___ k potoku a hledal___ vrb___. Z nich potom 

odřezával___ proutky a pletl___ pomlá__ky. Pomlá___ky zdob___l___ chlapci 

barevným___ stu___kam___ . Děvčata mezitím střádal___ bíl___ vajíčka a dělal___ z 

nich nádherné kraslice. Na Velikonoční ponděl___ se dívky he___ky ustrojil___ a 

čekal___ , až za nimi chlapci doraz___ . Kluci dívky v___šupal___ pomlá___kam___, 

ab___ byl___ dívky stále mladé a krásné. Děvčata jim za to dal___ malovan___ vajíčka. 

Dnes už si většina lidí pomlá___ky i malovan___ vajíčka koup___ v obchodech. Starý 

zv___k s koledováním na Velikonoční ponděl___ se však stále dodržuje. 

Vyskloňuj „malované vajíčko“ v množném čísle. 

1. p. _____________________________________ 

2. p. _____________________________________ 

3. p. _____________________________________ 

4. p. _____________________________________ 

5. p. _____________________________________ 

6. p. _____________________________________ 

7. p. _____________________________________ 

 

Podtrhni zájmena a urči jejich druh. 

její kraslice_______________, my koledujeme______________, naše pomlázka_________________,  

tvůj zajíček______________, řehtačka pro tebe_______________, něčí beránek_________________,  

jeho košíček _________________, tyto Velikonoce________________,  takový zvyk_____________ 

Doplň zájmena mi, my nebo vy. 

Napiš ___ včas! ____ tomu nerozumíte. Přineseš ___ pomlázku? ___ tam s vámi nepůjdeme. Podívej se  

___ do očí! Koupíte ___ také stužky? Nebojte se, ___ s vámi počítáme. ___ to všechno na Velikonoce  

připravíme a ___ to potom uklidíte. 

Zeleně zakroužkuj zájmena. 

pětkrát, svátky, svou, k, zítra, tento, těšíme, barvivo, vás, sám, zelený, ona, velikonoční, desáté, mého 

 



 

 

Uhodni hádanku! 

Na jakou stranu padne zajíc, když ho myslivec zastřelí?   ______________________ 

Znáš nějakou velikonoční hádanku? Napiš ji . 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 



 Matematiku si v týdnu 6. – 10. dubna opakuje _____________________________ 

Vybarvi si kraslici: 
 

 

  

Modře 11 < a < 15 

Zeleně 14 < a < 18 

Žlutě 17 < a < 21 

Oranžově 20 < a < 25 

Červeně 24 < a < 28 



Vyřeš slovní úlohy. 

Pavel se nejmenuje Mareček ani Hubáček. 

Vašek vykoledoval 13 vajíček a nejmenuje se Mareček ani Novák. 

Petr ani Jiří se nejmenují Novák ani Hubáček. 

Mareček vykoledoval 15 vajíček a nejmenuje se Jiří. 

Pavel vykoledoval 20 vajíček. 

Konopásek vykoledoval 10 vajíček. 

Jméno Příjmení Počet vajíček 

   

   

   

   

   

 

 

Maruška obarvila na Velikonoce 60 vajíček. Pětina byla žlutých, čtvrtina modrých, dvě šestiny zelených 

a zbytek červených. Kolik vajíček bylo červených? 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

V obchodě prodali celkem 117 velikonočních figurek. Z tohoto počtu bylo 24 kuřátek, 3 krát více 

zajíčků a zbytek byla vajíčka. Kolik vajíček prodali? 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



ANGLICKÝ JAZYK 

AJ 5. třída 6.4. – 10.4.2020 

Dobrý den, páťáci, 

osobně se ještě úplně neznáme, ale doufám, že se brzy situace zlepší a my se seznámíme naživo. :-) Vracím 

se z mateřské dovolené a budu Vás učit angličtinu po paní učitelce Hanzalové. Ta mi předala veškeré 

materiály a informace, takže spolu budeme pokračovat, jak jste zvyklí. Věřím, že společně všechno 

zvládneme. :-) 

Všem, kdo mi poslali projekt o mazlíčkovi, moc děkuji. Vše jsem zkontrolovala a ohodnotila. Tím jsme 

ukončili Unit 5 a čeká nás další lekce. 

Úkolem na další týden bude vytisknout si (pokud můžete) a nalepit si do slovníčku nebo přepsat slovíčka 

Unit 6. Postupně se je zkuste učit, ale myslím si, že to půjde rychle, protože jich hodně znáte z minulého 

roku. 

V učebnici na str. 60/ cv. 1 si přečtěte a ústně přeložte úvodní text, poslech k tomuto textu bude na 

stránkách školy, poté ve cv. 2 ústně rozhodněte, jestli jsou věty True nebo False. 

Na stránkách školy je připravený Online test na zopakování slovesa TO BE, tak si ho prosím udělejte. 

Jelikož budou Velikonoce, připravila jsem pro vás dobrovolný zábavný pracovní list „Easter eggs“. Pokud 

chcete, zkuste ho vypracovat. 

V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů pište na email: fridrichova@zsvacov.cz nebo 

kulova@zsvacov.cz.  

Přejeme krásné a klidné Velikonoce, pevné zdraví a chuť do školní práce. 

Rodičům děkujeme za dosavadní spolupráci a trpělivost. 

Lenka Fridrichová a Martina Kůlová 

mailto:fridrichova@zsvacov.cz
mailto:kulova@zsvacov.cz


Unit 6 

a bottle of perfume  lahvička parfému 

about  o 

Africa  Afrika 

all over the world  po celém světě 

almost /olmoust/ téměř, skoro 

Are you all right, Madam? Jste v pořádku, 

paní? 

around /eraund/ kolem, okolo 

aunt /A:nt/ teta 

Australia  Austrálie 

ball /bo:l/ míč 

bedroom /bedru:m/ ložnice, pokoj 

best /best/ nejlepší 

brother  bratr 

camera  fotoaparát 

card /kA:d/ karta 

cousin /kazn/ bratranec, sestřenice 

Dad  tatínek 

different  odlišný, rozdílný 

Europe /jurop/ Evropa 

every  každý 

father  otec 

Father’s Day  Den otců 

flowers  květiny 

for  pro 

France /fra:ns/ Francie 

from  od, z 

Germany  Německo 

grandad  dědeček 

grandfather  dědeček 

grandma babička 

grandparents prarodiče 

Hallowe’en  Haloween 

happy šťastný 

has (on) má 

hasn’t  nemá 

her  její, ji 

his  jeho 

housewife žena v domácnosti 

idea /aidea/ nápad 

important   důležitý 



international /internešnl/ 

mezinárodní 

Italy Itálie 

Just a minute.  

Chvilku, prosím. Okamžik, prosím. 

keep /ki:p/ držet 

lonely / osamělý 

Look out!  Pozor! 

member  člen/členka 

mother  matka 

Mother’s Day Den matek 

Mum  maminka 

nephew /nefju:/ synovec 

niece /ni:s/ neteř 

Nigerian /naidžirijen/ nigerijský 

only child /ounly čajld/ jedináček 

our  náš 

own /aun/ vlastní 

poor /pu:r/ chudý 

poster plakát 

present /preznt/ dárek 

relative /relativ/ příbuzný 

sister sestra 

space /speis/ prostor 

Spain /spein/ Španělsko 

telephone call telefonní hovor 

telephone line telefonní linka 

telephone number  telefonní číslo 

the USA  USA 

their  jejich 

them  je 

think  myslet 

tin /tin/ plechovka 

uncle /aNkl/ strýc 

walkman  walkman 

wall /wO:l/ zeď 

want /wont/ chtít 

watch  sledovat, hodinky 

You clumsy boy! /klamzy/ 

Ty nešiko! 

young man  mladý muž 

 



Easter is always on a Sunday between March and April. On Easter morning  

British children play a very special treasure hunt called “Treasure Hunt Eggs".  

The parents hide decorated eggs in their gardens and the children have to find them.  The 
winner is the boy or the girl who find the largest number of eggs. 

 

 


