
5. třída

25. – 29. 5. 2020

Český jazyk

Naučíme se poznávat druhy zájmen. Učebnice str. 102/1, 2. Přehled je v tabulce. PS str. 17 
celá. Zkusíme si procvičit skloňování zájmen já, ty se. Uč. str. 103. PS str. 18/1,2, 3, 6.

Čtení + HV + VV
Čítanka str. 132 – 134 text Evička. Kde žila Evička ? Co je to kojenecký ústav a dětský domov? 
Zkus nakreslit Evičku a Fandu jako Indiány. Přečti si text písně Neopouštěj na str. 134, najdi si
ji na Youtube.

Matematika
Opakujeme počítání zpaměti : uč. str. 93/7 na folii.
Procvičujeme výpočet zlomku z čísla: uč. str. 94/10, 13, 14 do sešitu, 94/12, 15 na folii. PS str.
23 celá.
Geometrie: opakujeme obvody obrazců: uč. str. 136 celá. Zopakovat si rýsování čtverce a 
obdélníka do sešitu.

Vlastivěda
Moravskoslezský kraj: uč. str. 34 – 35, PS str. 21. Opakování o ČR – test str. 36.

Přírodověda
Řídící centra v našem těle – mozek a mícha. Nervová soustava. Učebnice str. 64, PS str. 
36/17.

Anglický jazyk

- opakujte si probraná témata podle učebnice, pracovního sešitu a online cvičení

1. slovní zásoba: My day, Free time, Days of the week, My room, Places and furniture

2. určování času, časové výrazy a předložky ON, AT

3. přítomný čas a časování významových sloves

4. přítomný čas v záporných větách

5. přítomný čas v otázkách

- dokončete všechna písemná zadání úkolů

- dokončete všechna zadaná poslechová cvičení v PS

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

rubrice Domácí úkoly a testy 5. třída. Opakujte si v kategorii 5. ročník.

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


Informatika

Minulý týden jsem ti nabídla pomocníka do českého jazyka. Určitě se ti bude hodit i 
pomocník do matematiky. Najdeš ho na každém počítači a má spoustu funkcí. Jmenuje se 
Kalkulačka   Zkus pomocí ní vyřešit zadané úkoly, které najdeš v příloze e-mailu. Hodně 
štěstí.

ZÁKLADY PC - KALKULAČKA

1. Vypočítej za pomoci kalkulačky na počítači tyto příklady – výsledky zapiš na volné řádky:

265 489 235 – 985 354 = _________ 256 * 235 + 2545 = _____________

2135,25 + 256,1 – 0,25 = _________ 169 – 25 + 0,256 + 125 = ______________

125 : 5 + 35 = __________ 0,25 * 235 : 2 + 135 = ________________

0,125 * 2,356 = ____________ 325 : 12 + 2365 = ________________

625 + 1235 – 25,25 = ___________ 256 : 25 + 325 – 268 : 2 = ________________

2. Za pomoci kalkulačky na počítači – v přepnutém režimu PŘEVODY JEDNOTEK – zjisti tyto 
údaje:

Čas:             92 dnů je  _______ hodin

Délka:         150 m je _________ km

Objem:       2 kvarty (USA) je _______ litrů

Teplota:     356 kelvinů je ___________ °C

Váha:          5 karátů je __________ g (gram)

Váha:          12 liber je __________ kg

3. Vypočítej rozdíl mezi dvěma daty  (kolik dní uplynulo) – v režimu VÝPOČET DATA

01.03. 1989  a dneškem   -  _______________ dní

4. Vypočítej, jaké bude datum za daný počet dní:

PŘIČÍST => Za 5 let, 4 měsíce a 21 dní se bude v kalendáři psát datum: 
______________________

ODEČÍST => Před 3 lety, 8 měsíci a 13 dny bylo datum: _____________________



Správné řešení mi můžeš poslat na e-mail: m.matusinska@seznam.cz


