
5. třída
18. 5. – 22. 5. 2020

Český jazyk
Čtení: Tento týden vás čekají dva příběhy. První najdete v Čítance na str. 137 a jmenuje se 
Ano, mocný sultáne. Po přečtení si zapište do sešitu název a autora textu. Napište také svůj 
názor na Ludvíkovo jednání. Druhý příběh začíná na str. 178 a souvisí se slohovým úkolem, 
který budeme dělat. Jmenuje se  Jak je těžké vybrat si správné povolání. Zapište autora, 
ilustrátora i název knihy, z níž je ukázka. Doufám, že vás oba pobaví…
Sloh: Vyprávění – volba povolání. ČJ učebnice str. 100/1,2,4. Vyprávějte si s rodiči, jak se 
rozhodovali pro své budoucí povolání. PS str. 15 – zkuste napsat vyprávění o svém budoucím 
povolání.
Mluvnice: Zájmena. Zopakujeme si, co jsou to zájmena a jak je poznáme. Seznámíme se 
s druhy zájmen. Učebnice str. 101/1, 2, 3. Žlutý rámeček přepište do školního sešitu. Úlohu 2 
splňte na folii, úlohu 3 do sešitu. PS str. 16/1, 2, 3, 4, 5.

Matematika
Připomeneme si a zopakujeme učivo o zlomcích. Určitě si vzpomínáte na práci s pomůckami, 
na kterých jsme zlomky trénovali. Doma je asi nemáte, ale dělit celek na části můžete 
zkoušet i na běžných věcech – krájíme pizzu nebo koláč, jablko, apod. Učebnice str. 92/1, 2, 
3, 4 do sešitu, 93/6 také do sešitu. Na úloze 8 na str. 93 si zopakuj, jak počítáme část z celku 
– polovinu, třetinu, čtvrtinu.. /zelený rámeček./. Pak vyřeš úlohu 9 str. 93. PS str. 22 celá. 
Budeš-li mít chuť a čas, spočítej úlohy v PS i na str. 23 – nebo aspoň některé. Koho baví 
procvičování na počítači, tady je odkaz: https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky nebo 
https://zlomky-hrave.cz/

Přírodověda
Zaměříme se na naše smysly. Dobře si prostudujte, jak naše smyslové orgány fungují – uč. 
str. 62 – 63. Vyzkoušejte své smyslové vnímání na pokusech v PS na str. 34 – 35, 36/16. 
Výsledky svých pozorování zapište. Zkuste najít nebo vymyslet podobný pokus pro své 
spolužáky – příští týden už se uvidíme! 

Vlastivěda
Vydáme se do Zlínského kraje. Zakreslete si ho do vaší mapy a přečtěte si, čím je důležitý a 
zajímavý – uč. str. 32 – 33. PS str. 20. Dozvíte se, kam se vydat za pěknými zážitky do měst i 
do přírody.

VV+PČ
Ilustrujte své vyprávění o budoucím povolání – nakreslete k němu na volný list papíru 
obrázek, založte do pracovního sešitu.

HV
Na území Zlínského kraje se setkávají tři národopisné oblasti – Slovácko, Valašsko a Haná. 
Znáte nějaké lidové písničky z těchto oblastí? Zkuste si vzpomenout nebo vyhledejte. Jak se 
od sebe liší tradiční lidové kroje z těchto oblastí? Najdi obrázky….http://www.lidove-kroje.cz/

https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky
http://www.lidove-kroje.cz/
https://zlomky-hrave.cz/


Informatika

Nevíš si občas rady v českém jazyce? Pomoct ti může internetová stránka Kapesní češtinář. 
Vyzkoušej si ji a třeba se ti stane velkým pomocníkem: http://www.kapesnicestinar.cz/

Anglický jazyk

- procvičujte si slovíčka Můj pokoj podle učebnice a v Quizletu online

- rozšiřujte si svou slovní zásobu na téma Dům a nábytek podle slovníčku v PS str. 84 – 

odstavce Places, Furniture

1. trénujte výslovnost a pravopis slovíček v Quizletu online

2. vypracujte v PS str. 44/1a – dopište do obrázku názvy místností, str. 44/1b – dopište 

slovíčka podle čísel na obrázku; vždy vybírejte slovíčka z tabulky

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

(stačí i jen fotka). Pokud si v Quizletu vyzkoušíte test nebo jiné cvičení s vyhodnocením, 

můžete printscreen nebo fotku poslat na e-mail nebo na WhatsApp také. Odkazy na všechny 

online aktivity najdete na stránkách www.scholaviva.wordpress.com v rubrice Domácí úkoly 

a testy 5. třída. Opakujte si také v kategorii 5. ročník.

http://www.scholaviva.wordpress.com/
http://www.kapesnicestinar.cz/

