
Tak ahoj moji ….teď už super páťáci, 

opět začínáme pracovat z našich teplých pokojíčků, ale protože vím, že jste 
před prázdninami domácí výuku zvládali výborně, nebude to pro nás velký 
problém. Pokud to půjde, dodržujte týdenní plán, budou na to navazovat i 
videovýuky.  

DŮLEŽITÉ☺ 

- ÚKOLY k odeslání  …………nejlépe ten den, co bude obálka, jinak do 

pátka – úkoly mi posílejte na WhatsApp, tak jak jste to posílali minule.  

- WHATSAPP – „Super třída“☺ - opět si vzájemně pomáhejte, ptejte se a 
využívejte skupinu k vzájemné spolupráci, raďte si, ale neposílejte si 
hotová cvičení, to spolužákovi moc nepomůžete.  

- „FOTOKOUTEK“  - pokud budete mít krásnou fotografii z podzimní 
přírody určitě neváhejte a posílejte. 

- „VIDEOVÝUKA“  
15. 10. Čtvrtek – 10:00 – ČESKÝ JAZYK 
16. 10. Pátek – 10 : 00 - MATEMATIKA 
NEÚČAST:  
Kdo se nebude moci zúčastnit, dejte mi prosím předem vědět!  
Kdo se nebude moci zúčastnit, nebo se mu nepodaří připojit, prosím 
udělejte si daná cvičení, ať nejste pozadu. Cvičení Vám na vyžádání 
zašlu na WhatsApp po videovýuce.  
 
Pokud si nebudete s něčím vědět rady, napište mi nebo zavolejte.  
  

 



STŘEDA 

ČESKÝ JAZYK  

SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM 

Pracovní sešit str. 10 cv. 7 – napište co nejdelší věty, pozor na podměty, ať 

napíšete správné (i, y) v přísudku. ; - ) 

Pracovní sešit str. 10 cv. 9  - jen doplňovací cvičení, zbytek uděláme při 

videovýuce.  

 

MATEMATIKA 

Pracovní sešit str. 14 cv. 2 

Pracovní sešit str. 15 cv. 4, cv. 5, cv. 8  

 

ČESKÝ JAZYK – TVŮRČÍ PSANÍ 

 Sešit Tvůrčí psaní – do sešitu napsat pět 

různých přirovnání – jedno….to nejvtipnější 

nám pošlete na WHATSAPP  

Kdo si hraje….nezlobí☺: 

https://www.umimecesky.cz/pexeso-prirovnani-2-
uroven/293 

http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/3lustenky_4.htm 

 

 

 

 

 

 

https://www.umimecesky.cz/pexeso-prirovnani-2-uroven/293
https://www.umimecesky.cz/pexeso-prirovnani-2-uroven/293
http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/3lustenky_4.htm


 

ČTVRTEK 

ČESKÝ JAZYK  

VIDEOKONFERENCE 10: 00 

STAVBA SLOVA, VYJMENOVANÁ SLOVA, SHODA PODMĚTU S 

PŘÍSUDKEM 

• Připrav si: vše na ČJ - učebnici Českého jazyka, sešit školní - smajlík, 
pracovní sešit z Českého jazyka, sešit – Všeználek, sešit – 

Pravopisníček, psací potřebu, penál. 

 

MATEMATIKA 

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-

cinitelem/nezbedne-kobylky/priklady.html 

Pracovní sešit str. 17 cv. 2 

Pracovní sešit str. 17 cv. 3 – zkuste doplnit velkou násobilku čísel 11, 12, 

15 a 20,  

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-deleni/priklady-osmi-

koumaku/vyber.html 

Učebnice str. 25 cv. 10 – vyber si 5 příkladů a vyděl do sešitu školního 

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – PŘÍRODA 

FOTOKOUTEK – jděte se projít do přírody, vyfoťte podzimní přírodu a 

pošlete nám ji na skupinu 

 

 

TVOŘIVÉ ČINNOSTI 

Pošlete nám na WHATSAPP zajímavý nápad, obrázek, video, co bychom 

mohli zkusit o Tvořivých činnostech. …..UŽ TEĎ SE TĚŠÍM☺ 

 

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/nezbedne-kobylky/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/nezbedne-kobylky/priklady.html
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-deleni/priklady-osmi-koumaku/vyber.html
https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-deleni/priklady-osmi-koumaku/vyber.html


PÁTEK 

MATEMATIKA 

VIDEOKONFERENCE 8:00 

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ – STOVKOVÁ TABULKA 

Připrav si: učebnici Matematiky, pracovní sešit z Matematiky, 

kalkulačku, sešit školní, psací pero, penál. 

 

ČESKÝ JAZYK 

VYJMENOVANÁ SLOVA 
https://www.umimecesky.cz/strilecka-vyjmenovana-slova-
mix?source=explicitKC 
 

Učebnice str. 23 cv. 5 (vypiš deset sloves z vyjmenovaných slov a seřaď je 

podle abecedy) – do sešitu školního 

Pracovní sešit str. 12 cv. 2 

Pracovní sešit str. 14 a)  

 

 

HOTOVO☺ A UTÍKEJTE DO PŘÍRODY……NEZAPOMEŇTE, ŽE JSME ZVYKLÍ 

V PÁTEK UBĚHNOUT AŽ 5 KM☺.  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.umimecesky.cz/strilecka-vyjmenovana-slova-mix?source=explicitKC
https://www.umimecesky.cz/strilecka-vyjmenovana-slova-mix?source=explicitKC


KAŽDÝ DEN SI VYBARVI SMAJLÍKA, JAK SES CÍTIL/A/, JAK SE TI PŘI TVÉM 
SAMOSTUDIU DAŘILO? (pokud nemáš možnost tisku, tak mi ho namaluj do 
Tvého studijního deníčku (sešitu)☺. Kdo bude chtít může své týdenní pocity 

poslat na skupinu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK 

Anglický jazyk 5. třída – Fridrichová 

 

Opsat slovíčka Unit 1 do slovníčku PS str. 80-81/ Culture, English 

Across...., Your project 

Postupně se tato nová slovíčka učit 

 

 

 

Anglický jazyk 5. třída – Kůlová 

 

Opsat slovíčka Unit 1 do slovníčku PS str. 80-81/ Culture, English 

Across...., Your project 

Postupně se tato nová slovíčka učit 

 

 


