
5. třída 
24. – 26. 3. 2020 

 
Český jazyk 
Zopakujeme si SLOVESA. Jak už víte, jsou to slova, která vyjadřují nějaký děj, činnost. 
V učebnici na str. 85 ve cv. 1, které si přečtete, na folii slovesa vlnovkou podtrhněte. 
/Nápověda: je jich 22/. Pak si do školního sešitu opište oba žluté rámečky- připomenou vám, 
co je důležité. V Pracovním sešitě na str. 8 splňte, prosím, úlohu 1 celou /a-f/, v úloze 2 dole 
doplňte vynechaná písmena a vlnovkou podtrhněte slovesa. 
 
LiV 
Úkol pokračuje – doufám, že jste si už všichni vybrali pěknou knížku ke čtení. Udělejte o ní 
zápis do vašeho literárního sešitu /10 – 12 vět/. Budete nám o ní povídat, až se sejdeme ve 
škole. 
 
Čtení 
Ještě jeden návrat do historie: str. 108-109 – Zlatý medailista Frantík Pepík. Přečtěte a 
připomeňte si našeho panovníka z rodu Habsburků. Do sešitu napište autora a název textu. 
Potom 3 věci, které vám na panovníkovi jsou sympatické a 3, které se vám nelíbí. Označte 
třeba smajlíkem. Moje otázka: o kolik hodin vyučování více měl týdně malý císař, než máte 
vy? Napište do sešitu. 
 
Matematika 
Pokračujeme v opakování jednotek. Dokončete projekt Zdravá záda a pošlete mi ho. Někteří 
už mají splněno. Procvičujte převody jednotek na webu Školákov /4. ročník/ nebo 
Procvičováníonline.  
PS str. 12/1, 2, 3. 
 
Vlastivěda 
V učebnici si přečti kapitolu Plzeňský kraj. Místa, o nichž se tu píše, si vyhledej na mapě. 
Zakresli si tento kraj do naší slepé mapy. Připomeň si, co jsme si povídali o husitech, Janu 
Žižkovi, i co jsme četli v čítance o Chodsku a Psohlavcích.  
 
Přírodověda 
V učebnici na straně 54 si přečti, jak chráníme své tělo před úrazy. Prohlédni si, jak je 
zakřivená naše páteř. Podle návodu zkontroluj, máš-li správné držení těla. Do sešitu napiš 3 
věci, které přispívají ke správnému a zdravému růstu a vývoji kostí.  
 
Výtvarná výchova a praktické činnosti 
Z vatových tyčinek zkus vytvořit kostru v pohybu – viz příloha e-mailu. 
 
Anglický jazyk 



- opakujte si slovíčka My day, předložky ON/AT, určování času a dny v týdnu podle 

předchozího zadání 

- práce s textem MY DAY – uč. str. 42 

• prohlédněte si všechny obrázky a přečtěte si, jak Molly popisuje svůj den (text a 

slovíčka si můžete poslechnout také na internetu) 

• slovíčka, která jsou napsaná modře, přečtěte nahlas anglicky a říkejte je i česky 

• práce do šk. sešitu – napište do sešitu nadpis MY DAY a z povídání vypište všech 9 

časů a zapište je číslicí (MY DAY 1. half past seven – 7.30) 

• práce do šk. sešitu – slovíčka ze cvičení na str. 42/2 zapište v takovém pořadí, v jakém 

je najdete v textu (1. shower) 

 

Tělesná výchova 
Zacvičte si doma jógu pro děti – pozdrav slunci 
https://www.youtube.com/watch?v=RcJHWZQ490c 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RcJHWZQ490c

