
5. třída – domácí příprava       (13. dubna – 17. dubna 2020): 

Ahoj páťáci,  

posílám přehled domácí práce na další týden. Moc děkuji za přání k Velikonocům, věřím, 

že jste si svátky jara užili. 

Ve středu 8. dubna proběhla od 13 hodin formou videokonference třídnická hodina. 

Spojilo se se mnou a s Luckou 25 lidiček z naší třídy. Děkujiiii, bylo fajn Vás zase vidět! 

Tam jsme se domluvili na výuce matematiky a českého jazyka formou videokonference. 

V matematice probereme násobení desetinných čísel. V českém jazyce projdeme 

skloňování zájmen. Co se týká videokonferencí je žlutě zabarveno. 

 úterý 14. dubna od 9 hodin - připrav si penál, malý sešit, PS a učebnici z 

Matematiky + příklady viz. Matematika  - v úterý odpoledne se na stránkách školy 

objeví on-line procvičování probraného učiva  

 

 čtvrtek 16. dubna od 9 hodin - připrav si penál, malý sešit, PS a učebnici z Českého 

jazyka + si udělej cvičení z uč. str. 114/ cv. 21 na fólii - ve čtvrtek odpoledne se na 

stránkách školy objeví on-line procvičování probraného učiva  

 

 

                                                                          

ČESKÝ JAZYK 

mluvnice:  

PS str. 23/ cv. 1 udělá každý sám kdykoliv, je to opakování probraného učiva, ofocené pošli 

prosím na WhatsApp nebo na e-mail kopacikova@zsvacov.cz do pátku 17. 4. DÍKY! 

 

- v UČ. na str. 114 najdeš skloňování zájmena JÁ 

          !!!! Ve školním sešitě už máš z minulé domácí výuky nadpis ZÁJMENA, pak tam máš 

vypsané druhy zájmen ze str. 111!!!!! Pokud ne, rychle dodělej!!!    

 teď si tam prosím přepiš skloňování zájmena JÁ a nauč se ho!!!  

 pozoruj, kdy se píše „mě“ a kdy „mně“ 

  

- Uč. str. 114 si projdeme při videokonferenci  
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- po skončení videokonference uděláš na fólii - uč. str. 115/ cv. 23  

 

- PS str. 21/cv. 8, 9, 10 uděláme při videokonferenci 

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://edu.ceskatelevize.cz/ 

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. 

 

MATEMATIKA  

!!!!!!!!!   na úterý 14. 4. si vypočti pod sebe: 

 8*21=       6*14=        36*52=             39*627=              1235*78=              507*411= 

Uč   - str. 82/cv. 20, 21 – uděláme společně při videokonferenci 

 

PS – str. 29/ cv. 2,3, 4 – ofocené pošli prosím na WhatsApp nebo na e-mail 

kopacikova@zsvacov.cz do pátku 17. 4. DÍKY! 

        - str. 31/ cv. 4 – ofocené pošli prosím na WhatsApp nebo na e-mail 

kopacikova@zsvacov.cz do pátku 17. 4. DÍKY! 

  

Uč – str. 82/cv. 17, 18 – pro dobrovolníky a pro JEDNIČKÁŘE !!!!! 

 posílám odkaz na video, kde vysvětlují násobení desetinných čísel  

https://www.televizeseznam.cz/video/vyuka-matiky/lekce-matematiky-1-nasobeni-desetinnych-cisel-

64049911?dop_ab_variant=1&dop_req_id=8fKv5oFkA8w-

202004031559&dop_source_zone_id=1&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu 
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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/ 

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Společnost 

- než začneš s novou látkou, zopakuj si on-line cvičení na stránkách školy (prosím, zopakují si 

všichni, díky) 

- v uč. na str. 37, 38, 40 se dozvíš, jak to vypadalo u nás a v Evropě, než začala druhá světová 

válka 

            (na str. 39 je Pardubický kraj - máme probráno, můžeš si zopakovat) 

- na YouTube   koukni na Dějiny udatného českého národa – 99. díl  

https://www.youtube.com/results?search_query=d%C4%9Bjiny+udatn%C3%A9ho+%C4%8Desk%C3%A9ho+n%C3%

A1roda+99 

 

Příroda  

- uč. str. 62, 63    zajímavé téma „Nespoutané živly“  – přečíst, prohlédnout fotografie + 

ústně úkoly k textu 

- nakresli si do sešitu, co by nemělo v evakuačním zavazadle chybět, malá nápověda na  

https://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/vystrahy-a-varovani/evakuace/evakuacni-zavazadlo.html 
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ANGLICKÝ JAZYK 

AJ 5. třída – 13.4.-17.4.2020 

Milí páťáci, 

děkuji těm, co vypracovali Online testík, který jste zvládli velmi dobře. Chválím i ty, kteří si udělali dobrovolný 

pracovní list a poslali mi ho na email. Doufám, že jste si Velikonoce v rámci možností užili. Úkoly na další týden: 

Učebnice str.61/cv.1 – si přečtěte a přeložte, na to navazuje cv.4, ve kterém vyhledejte členy rodiny a řekněte jejich 

jména 

Učebnice str.61/cv.5 – poslech (najdete ho na stránkách školy) – doplňte měsíce do rodinného stromu nahoře, kdy 

mají členové rodiny narozeniny 

Pracovní sešit – str. 52-53 – vyfotit nebo naskenovat a poslat na email: fridrichova@zsvacov.cz nebo 

kulova@zsvacov.cz 

Učit se slovíčka Unit 6  

Procvičujte tvoření Přítomného času prostého, hlavně tvoření 3. os. č. jednotného na webových stránkách: 

http://anglina.unas.cz/easy-english/testy/pritomny-cas-prosty-slovesa-v-3-osobe-jednotneho-cisla-test-cislo-9-

vysledky/ 

http://anglina.unas.cz/easy-english/testy/pritomny-cas-prosty-test-cislo-6/ 

Všechny úkoly vždy posílejte prosím do pátku. 

Přejeme příjemný týden a moc děkujeme za spolupráci a trpělivost. 

Lenka Fridrichová a Martina Kůlová 
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