
5. třída 

11. 5. – 15. 5. 2020 
Český jazyk a čtení 
Čítanka str. 128 – 130, příběh „Cesta k novému domovu“. Přečtěte si vyprávění dvojčat o 
tom, jak se musela vyrovnat s velkou změnou. Jak se dvojčata jmenují a co se jim přihodilo? 
S kým se musela rozloučit a proč? Kdo je to Jezinka-Jiřina? Odpovědi zapište do sešitu čtení, 
budu se na ně ptát. 
ČJ: V učebnici na str. 98 pracujte s textem cv. 1 – otázky a – e. Úlohy g, h, i, j splňte do sešitu. 
Na str. 99 cv. 1 napište do sešitu. Slovesný způsob napište tužkou nad sloveso. Slovesa 
v minulém čase vypište a určete osobu a číslo.  V úloze 5 správně sestavte a napište 
pořekadla – přísloví. Splňte také úlohu a/. 
Sloh: V PS na str. 33 si prohlédněte obrázkovou osnovu. Zkuste nejdříve někomu příběh 
povyprávět. Vymyslete nadpis a příběh co nejlépe napište. Dbejte na pěkné věty a na to, aby 
se vám neopakovala stejná slovesa. Obrázky vybarvěte, list vyfoťte a pošlete. 
 
HV 
V Češtině v učebnici na str. 99/4 je známá písnička. Zjistěte, ze kterého kraje pochází – názvy 
městeček vám napoví… Zkuste si ji zazpívat: https://www.youtube.com/watch?v=hjSr3jOryRk 
 
Matematika 
Učebnice str. 90, úlohy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Správnost výpočtů s velkými čísly si ověřujte na 
kalkulačce. V pracovním sešitě na str. 20 si připomenete grafy a diagramy. Už jsme s nimi 
pracovali. Zkuste vyřešit všechny tři úlohy, nejsou náročné. Strana 21 je dobrovolná – pro ty, 
kdo si rádi lámou hlavu a baví je matematika…. Tak uvidíme, kdo se do ní pustí. 
 
Vlastivěda 
Tento týden zkusíme projít dva kraje – Jihomoravský a /náš/ Olomoucký. Postup už znáte, 
nezapomeňte doplnit slepou mapu. Prohlédněte si všechny obrázky a zajímavosti, které oba 
kraje nabízejí. Které z nich už jste navštívili? V PS splňte strany 18 a 19.  
 
VV + PČ 
Vytvořte pozvánku ve formě větší pohlednice /asi jako výkres/ na některé z pěkných a 
zajímavých míst našeho kraje, kam nakreslíte /nebo nalepíte/ obrázek tohoto místa a 
napíšete pár důležitých informací pro budoucí návštěvníky. Můžete vytvořit koláž z obrázků 
nalepených a dokreslených, různé druhy písma,…. Povedené práce nabídneme k vystavení 
v šumperském Infocentru. 
 
Přírodověda 
Naučíme se, jak funguje naše vylučovací soustava. Seznámíme se s funkcí ledvin. Učebnice 
str. 61. Pozorně si prostudujte obrázek a jednotlivé orgány. Jak si svou vylučovací soustavu 
chráníme? Zjistěte, co je to dialýza a kdy ji člověk musí podstoupit. Důkladně si pročtěte 
shrnutí v růžovém rámečku. Zkuste ho říci vlastními slovy co nejpřesněji. Na Pracovním listu 
v příloze je TEST z toho, co už jsme se učili. Vyplňte ho a pošlete k ohodnocení. Děkuji. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hjSr3jOryRk


Anglický jazyk 

- opakujte si slovíčka 4. lekce a přítomný čas prostý ve větách v Quizletu a podle cvičení ve 

školním a pracovním sešitu 

- vypracujte poslechové cvičení v PS str. 35/4 – poslechněte si, jak Rosie a Kate povídají o 

svém dnu a vyberte vždy jednu odpověď ze tří možností 

- naučte se nová slovíčka MY ROOM Můj pokoj 

1. čtěte a poslouchejte slovíčka v učebnici str. 52 (odkaz na poslech online najdete na 

stránkách) 

2. trénujte výslovnost a pravopis slovíček v Quizletu online 

3. vypracujte v PS str. 42/1 – zapište slovíčka podle obrázku, 42/2 – vyhledejte v 

osmisměrce 7 dalších slov, 42/3 – doplňte do vět slovíčka ze cvičení 1 

Zadané úkoly posílejte na e-mail (anglictina.scholaviva@gmail.com) nebo na WhatsApp 

(stačí i jen fotka). Odkazy na všechny online aktivity najdete na stránkách 

www.scholaviva.wordpress.com v rubrice Domácí úkoly a testy 5. třída. Trénujte také v 

kategorii 5. ročník. 

 

Tělesná výchova 
Zacvičte si s Andy a Katkou - dřepy a ručkování po stěně na těchto stránkách: 
https://www.youtube.com/watch?v=MkFNCjgMNn4  
https://www.youtube.com/watch?v=m76mzfljSf4  
 
Informatika 
 

Vzpomeň si, jaké znáš operační systémy. Pokus se zjistit, jaké operační systémy používáš 
doma (mobil, notebook, počítač, navigace, aj.). 

http://www.scholaviva.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=MkFNCjgMNn4
https://www.youtube.com/watch?v=m76mzfljSf4

