
5. třída – domácí příprava       (30. března – 3. dubna 2020): 

 

ČESKÝ JAZYK 

mluvnice:  

- v uč. na str. 111/ cv. 13 si zopakuj pravopis 

          !!!! Do školního sešitu si udělej nadpis ZÁJMENA!!!!!  

 přepiš si do sešitu tabulku druhy zájmen (na str. 111), nauč se druhy 

zájmen  

- uč. na str. 111/ cv. 14, 15 doplň čitelně na fólii a pošli na WhatsApp nebo na e-

mail kopacikova@zsvacov.cz do pátku 3. 4. DÍKY! 

 

- uč. str. 112/ text „Nové kolo?“ přečíst  

                                 + cv. 16, 17, 18, 19 práce s textem, ústně 

- PS str. 20/cv. 5, 6 (pracuj s tabulkou z učebnice na str. 111); str. 21/ cv. 7 

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

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

ČTECÍ KALENDÁŘ NA DUBEN POSÍLÁM. NAJDEŠ HO TADY U ZADÁNÍ ÚKOLŮ. 

POKUD NEMÁŠ MOŽNOST TISKU, PŘERÝSUJ A PŘEPIŠ SI HO SÁM NA ČISTÝ 

PAPÍR!!!! VÉST SI ČTECÍ KALENDÁŘ NA DUBEN NENÍ POVINNOST, ALE BUDU 

MOC RÁDA, KDYŽ SI HO I NA MĚSÍC DUBEN UDĚLÁŠ.     DÍKY!!!! 

- 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…) atd. 
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MATEMATIKA  

- každý den si chvilku rýsuj s přesností na mm (čtverce, obdélníky, kružnice, 

trojúhelníky, úhly o různých velikostech…) 

- každý den si sám vymysli do malého sešitu jeden příklad na písemné:  

 násobení   např. 254 875 * 35 247=        

 dělení  např. 6874 : 3=          nebo  např. 98 754 : 23=  

 sčítání  např. 257 988 + 657 410 = 

 odčítání  např. 23 564 874 – 65 879 = 

- uč. str. 80/ cv. 1, 2, 3 

        str. 80/ cv. 4, 5 pracuj prosím s tabulkou!!!!!! 

- PS str. 26, 27, 28  

- 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 

- v uč. na str. 29, 32, 34 se dozvíš, jak to u nás vypadalo a co se dělo po první 

světové válce 

- koukněte na prezentaci (na stránkách školy) o Československé republice,  

 důležité informace si přepište do sešitu na historii + vytvořte obrázky  

(str. 30, 31 je Jihomoravský kraj, str. 33 Zlínský kraj- máme probráno, můžeš si 

zopakovat) 

- na YouTube   koukni na Dějiny udatného českého národa – 96. – 98. díl  

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

%A9ho+n%C3%A1roda 
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Příroda  

- uč. str. 60, 61    téma Jedy v našem okolí  – přečíst + ústně úkoly k textu 

- symboly, které nás upozorňují na rizika, si můžete z učebnice překreslit a 

popsat do sešitu 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Anglický jazyk- 5. třída,  týden 30.3. – 3.4.2020 

 

Vážení páťáci, děkuji všem, kteří nám zaslali minulý týden zadaný překlad článku Jobs with 

animals. 

Na stránkách máte pozvánku k online testíku z minulého týdne, ti co si ho ještě nezkusili, 

prosím učiňte tak. Je to pro nás zpětná vazba, zda Vám učivo nečiní potíže. 

Od příštího týdne si mojí skupinu (učitelka Hanzalová) přebírá paní učitelka Fridrichová, která 

se vrací z mateřské dovolené a proto se s  Vámi chci rozloučit. Přeji Vám hodně úspěchů ve 

škole a mějte rádi angličtinu!:-) 

Úkol na tento týden je jednoduchý a snad pro Vás bude i zábavný. Prosím vypracujte projekt 

na téma můj mazlíček, nebo mé oblíbené zvíře. Projekt bude na papír A4. Dejte si prosím 

záležet. Můžete kreslit, použít fotky, koláže. Důležitá bude hlavně gramatická správnost 

anglického jazyka. 

Návodné otázky:  What kind of animal is it? Where does it live? How old is it? What colour 

is it? What is its name? How many legs has it got ? Can it fly? Can it run? Can it swim ? Has 

it  feathers or fur? What does it eat? Do you often play with your pet? Do you like it? Why 

do you keep it at home? Why do you like it? atd.  

Vaše projekty prosím vyfoťte a posílejte na mailové adresy:  

fridrichova@zsvacov.cz 

kulova@zsvacov.cz 

Na stránkách budete mít další online testíky- Animals a Time. Zkuste si ho. 
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