
5. třída 
20. – 23. 3. 2020 

Český jazyk 
Slohové cvičení – PS str. 7. Úlohu si důkladně přečtěte. Všimněte si, na kolik odstavců je text 
rozdělen. Vymyslete pro úryvek nadpis. Pod něj sestavte do sešitu osnovu příběhu. 
Přidejte svůj názor na trest, který Péťa za svou rošťárnu dostal. 
V prvním odstavci textu tužkou nad slova určete všechny slovní druhy. Barevně – třeba 
zvýrazňovačem – označte přímou řeč. Poznáte ji podle uvozovek dole „ a nahoře“ u věty. 
Hodně úspěchů! 
 
Matematika 
Tentokrát je to geometrie. Doufám, že jste všichni splnili úkol v PS na str. 43/1. Prosím 
pokračujte na úlohy 2, 3 a 4. Další procvičení osové souměrnosti najdete na straně 44. Jsou 
to úlohy 5, 6 a 7. Myslím, že se vám budou líbit. Máte-li možnost, povedené obrázky mi 
pošlete. 
 
Přírodověda 
K učivu o kostře si na youtube pusťte „ Byl jednou jeden život – díl 19“. Tam se o kostech 
dozvíte spoustu zajímavých věcí! 
 
Vlastivěda 
V pracovním sešitě si najděte stranu 38 – Cestovatelský deník. Z přílohy vystřihněte a nalepte 
znaky krajů, o kterých už jsme se učili – Praha, Středočeský a Jihočeský. Vybarvěte kraje, 
které už jste navštívili. 
 
Výtvarná výchova a praktické činnosti 
Je sice karanténa, ale krátké procházky na zdravém vzduchu všichni potřebujeme. Možná 
máte i možnost jít na zahradu. Zkuste z nalezených přírodnin /kameny, větvičky, ulity,…/ 
sestavit obrázek, ale pozor, měl by být osově souměrný /vzpomeňte si na geometrii/. Pošlete 
mi foto? Oplatím! 
 
Anglický jazyk 

- opakujte si slovíčka My day, předložky ON/AT a určování času (podle sešitu nebo Quizletu 
online) 
- zopakujte si dny v týdnu (můžete procvičovat online) 
- naučte se slovíčka: quarter past – čtvrt (po), half past – půl (po), quarter to – čtvrt (do) 
- poslechněte si video na youtube.com a trénujte čas 
- zapište čas do školního sešitu – uč. str. 40/2a 
 
Tělesná výchova 
Zkuste si udělat 10 dřepů, a 10 dřepů s otočkou. Vzpomínáte na polkové kroky? Zkuste 
zvesela – raz a dva na jednu stranu, tři a čtyři na druhou. 
 



 
 
 
 


