
5. třída 
6.4. – 8.4.2020 

Čtení +HV 
V Čítance na straně 112 si přečtěte jarní pranostiky. Za každý jarní měsíc vyberte jednu a 
napište ji do sešitu. Přečtěte si báseň Otvírání studánek /str. 113/ a Voda na sedm způsobů 
/str. 114/. Obě básně se zabývají vodou, ale každá trochu jinak. Z druhé básně si vyberte 
jednu sloku, opište ji do sešitu a naučte se ji zpaměti. 
Na Youtube si najděte skladbu B. Martinů „Otvírání studánek“ a poslechněte si ji. Budete-li 
mít možnost, vydejte se k nějaké blízké studánce ve vašem okolí. Je čistá? 
 
Český jazyk 
V učebnici na straně 88 si důkladně pročtěte časování sloves v přítomném čase. Sloveso BÝT 
si napište do školního sešitu. Přidejte i pravidlo ve žlutém rámečku. Úlohu 2 udělejte na folii. 
Úlohu 3 napište do sešitu. Další úkoly na vás čekají na pracovním listu v příloze.  
Na volný list papíru napište doprostřed slovo VODA a kolem co nejvíce podstatných jmen, 
přídavných jmen a sloves, která s vodou souvisejí. Barevně je odlište. Můžete přidat 
kresbičky. 
 
Matematika 
Pokračujeme v procvičování jednotek hmotnosti. V učebnici na straně 81-82 jsou slovní 
úlohy, které budete řešit do sešitu. Úlohy 8, 10, 12 a 13 pište na folii. U úlohy 15 si ceny 
ovoce a zeleniny zjistěte z nabídkových letáků nebo při nákupu přímo v prodejně. 
V Pracovním sešitě splňte stranu 15 celou. 
 
Vlastivěda 
V poznávání krajů ČR pokračujeme dále na sever – Ústecký kraj. Přečtěte si důležité 
informace v učebnici na straně 18 – 19. Ve slepé mapě vybarvěte jeho povrch a vyznačte 
řeky i města. Prohlédněte si nejzajímavější místa tohoto regionu – tipy máte v učebnici i 
s obrázky. Připomeňte si pověst o hoře Říp a praotci Čechovi. V pracovním sešitě splňte úkoly 
na straně 13. Přečtěte si o hoře Milešovka a nechte se vyzkoušet z otázek k textu.  
 
Přírodověda 
Připomeňte si, co už umíme – v učebnici na straně 55 dole je v růžovém obdélníku shrnutí 
všech důležitých poznatků, které byste už měli vědět. Po přečtení je zkuste říci vlastními 
slovy. 
Pokračujeme učivem o kůži. Prohlédněte si řez kůží a přečtěte si, co všechno je v kůži 
uloženo. Do sešitu zapište, které 4 funkce kůže má. Připomeňte si, jak o svoji kůži, nehty, 
vlasy pečujeme. V této době je hygiena opravdu moc důležitá. Na internetu jsou různá vtipná 
videa s návodem, jak si správně a důkladně mýt ruce. Tak je využijte a naučte se to. 
 
VV + PČ 
Poproste maminku o několik prázdných skořápek od vajíček. Důkladně je umyjte a osušte. 
Černým fixem namalujte obličej. Do skořápky vložte vatu nebo vatové tamponky a hodně 
navlhčete. Do vlhké vaty nasejte semínka řeřichy. Za pár dní vyrostou vašim hlavičkám zelené 
vlásky. Pošlete mi foto? 
 



 
Tělesná výchova 
Zacvič si doma s našimi sportovci:  
https://www.youtube.com/watch?v=IBFVzLDQ7lo&utm_source=exponea&utm_campaign=
Unnamed+email+campaign&utm_medium=email      
 

Anglický jazyk 

- procvičujte si slovíčka Free Time online (poslouchejte video a věty opakujte anglicky) 

- vypracujte v PS cvičení str. 38/2 

- procvičujte si přítomný čas – vypracujte cvičení online a v PS str. 36/4 (vybírejte správný 

tvar slovesa a připomeňte si, že -s nebo -es přidáváme jen ve 3. osobě – HE, SHE, IT PLAYS) 

 Happy Easter! V Británii a v USA se stejně jako u nás budou slavit Velikonoce. Zazpívejte si 

velikonoční písničku a zahrajte si hru online.  

 

Odkazy na všechny online aktivity najdete na stránkách www.scholaviva.wordpress.com v 

rubrice Domácí úkoly a testy 5. třída. 

 

Informatika 

 

Tento týden se zaměříme na minulost i budoucnost internetu. 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10399366967-rub-a-lic/212563231900006-rub-a-lic-
internetu/obsah/286445-z-historie-internetu 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10399366967-rub-a-lic/212563231900006-rub-a-lic-
internetu/obsah/286449-budoucnost-internetu 
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