
5. třída – domácí příprava       (23. – 27. března 2020): 

 

ČESKÝ JAZYK 

mluvnice:  

- v uč. na str. 106 (dole) si zopakuj, co jsou příslovce, přepiš si do školního sešitu 

- uč. str. 107/ cv. 28, 29 ústně 

- uč. str. 107/ cv. 30 doplň na fólii a pošli na WhatsApp nebo na e-mail 

kopacikova@zsvacov.cz do pátku 27. 3. DÍKY! 

- uč. str. 108, 109 a 110 je opakování pravopisu (doplň cvičení 5, 7, 11 na fólii a 

pošli na WhatsApp nebo na e-mail kopacikova@zsvacov.cz do pátku 27. 3.) 

DÍKY! 

- PS str. 15/cv.7; str. 16/cv. 9; str. 17/ cv. 11, 12; str. 18/ cv. 1, 2; str. 19/ cv. 3 

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.umimecesky.cz/ 

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

Opakuj si prosím: shoda podmětu s přísudkem, pravopis přídavných jmen, 

skloňování číslovek, psaní předložek s a z ( s maminkou, z tašky…) atd. 

 

MATEMATIKA  

- každý den 10 minut rýsuj s přesností na mm (čtverce, obdélníky, kružnice, 

trojúhelníky, úhly o různých velikostech…) 

- uč. str. 77/ cv. 9, 10, 11; str. 78/ cv. 12, 13 + dobrovolné cv. 14, 15, 16, 17  

- každý den písemně do sešitu: - písemné násobení a dělení, sčítání a odčítání   

- PS str. 23/ cv. 1; str. 25/ cv. 8, 9, 10, 11, 12 
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- matematiku procvičuj na 

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

https://www.umimematiku.cz/ 

https://www.matika.in/cs/ 

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Společnost 

- uč. str. 27, 28 „První světová válka“ 

- koukněte na prezentaci (na stránkách školy) o válce, důležité informace si 

přepište do sešitu na historii + vytvořte obrázky 

- video o válce 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-prvni-svetova-valka-28-

cervenec-151942   

- na YouTube   koukni na Dějiny udatného českého národa – 92. – 95. díl  

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

%A9ho+n%C3%A1roda 

Příroda  

- uč. str. 58, 59    téma Jak si neublížit  – přečíst + úkoly k textu 

- odkazy k opakování  

Hurvínek - nachlazení  

https://www.youtube.com/watch?v=1UsknEwl-rM   

Hurvínek – zuby 

https://www.youtube.com/watch?v=Fl7IM3iqw-k 
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ANGLICKÝ JAZYK 

ANGLICKÝ JAZYK  23.3 – 27.3. - 5.TŘÍDA 

-opakujeme sloveso Have got, Can -učebnice 

Úkoly:  

 1. učebnice str. 59 - článek  Jobs with animals – přečíst, přeložit do českého jazyka a 

poslat do 27.3. (pátek) na email: hanzalova@zsvacov.cz (první skupina) 

                                                           kulova@zsvacov.cz  (druhá skupina) 

 

2. Workbook – str.51- vypracovat úkoly 1,2,3. 

Doporučené aktivity k procvičování:  

poslech: Animals in Britain:  https://www.youtube.com/watch?v=dIMaZ8sz-_8 

                  London:  https://www.youtube.com/watch?v=WFRR0zC70-0 

!!! K procvičování také používejte CD –ROM z vaší pracovní učebnice, je to přehledné a zábavné. 

Procvičujte všechny lekce od Unit  1 do Unit 5. 
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