
5. třída 
4. 5. – 7. 5. 2020 

 
Čtení + sloh 

Protože se blíží Svátek matek, který letos oslavíme 10. května, přečtěte si slavnou báseň Jaroslava 
Seiferta První dopis mamince v Čítance na str. 120. Zkuste ji nahlas své mamince přečíst a zjistěte, 
jestli si ji pamatuje ze školy. Zjistěte také, jakou významnou mezinárodní cenu  J. Seifert získal a kdy 
to bylo. Pak si přečtěte o historii slavení tohoto svátku ve světě. /Čít. str. 120 – 121/ 

Sl: Napište své mamince k svátku dopis, který by ji potěšil. Doplňte ho pěkným obrázkem. 

Český jazyk 

Budeme se zabývat podmiňovacím způsobem u sloves. Ten  vyjadřuje děj, který by se mohl 
uskutečnit. Dobře si prostudujte tabulku tvarů v uč. str. 97 a přepište si ji do sešitu. Úlohy 1, 2 a 3 
splňte na folii. Na str. 98/2 napište do školního sešitu. V pracovním sešitě splňte strany 13 a 14. Úlohy 
5 a 6 na str. 14 jsou dobrovolné. 

Matematika 

Zopakujeme si převody jednotek a počítání s velkými čísly. Pracovní sešit str. 18. Připomeneme si 
aritmetický průměr – PS str. 19. V geometrii se zaměříme na obvod obdélníka: učebnice str. 135/2, 3, 
4, 5. Spočítejte obvod největší /nejmenší/ místnosti vašeho domu/bytu/. 

Vlastivěda 

Vydáváme se do Kraje Vysočina – dobře si prohlédněte jeho mapu a překreslete si ji do naší slepé 
mapy. Přečtěte si důležité informace o městech i průmyslu, zemědělství i krásných památkách. 
Navštívili jste už některou z nich? V PS splňte str. 17. Na stránkách www.kudyznudy.cz si prohlédněte 
nejen Třebíč, ale i Telč, Jihlavu a Žďár nad Sázavou. Kam byste se rádi vypravili a proč? 

Přírodověda 

Zopakujte si zásady zdravé výživy – přehledně je vidět na pyramidě v učebnici na str. 60. Zapište do 
sešitu, které hlavní živiny má naše strava obsahovat, jak často bychom měli jíst a jaké množství 
tekutin bychom měli vypít během dne. Prohlédněte si správné uložení potravin v chladničce. Jak 
uchováváte potraviny u vás doma? Diskutujte s rodiči. Pusťte si video o výživě – přehledně si  vše 
zopakujete. https://edu.ceskatelevize.cz/vyziva-5e441f3cd76ace2c451de29c 

VV+PČ 

Vytvořte vlastní pyramidu zdravé výživy na větší papír /třeba balicí/ s pomocí vystříhaných obrázků 
z letáků apod. Vytvořte „zdravý talíř“ ze skutečných potravin a vyfoťte. Foto mi pošlete. 

HV 

http://www.kudyznudy.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/vyziva-5e441f3cd76ace2c451de29c


Vytiskni si PL v příloze a poznávej hudební nástroje. 

 

Informatika 

Zopakujte si pracovní plochu počítače. Co na ni všechno najdu ? Např. Ikony...některé si 
můžeš zopakovat interaktivní 
hrou: http://www.interakceprozkolu.kvalitne.cz/priklady.html?gr=81&index=1 

Tělesná výchova 
 Nejen že si zacvičíte, ale také si procvičíte počítání anglicky: 
https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk 
 
Anglický jazyk 

- čtení a porozumění textu FREE TIME – učebnice str. 44/2 

1. přečtěte si, jak Molly povídá o sobě, o svém bratrovi a sousedovi, co dělají ve volném 

čase (text si také můžete poslechnout online) 

2. ke každému jménu dětí (Molly, Kirk, Eddie) správně přiřaďte písmena obrázků nad 

texty (pracujte do školního sešitu s nadpisem FREE TIME, např. Molly B) 

3. vyberte si 1 z textů a napište ho česky (pracujte do školního sešitu; můžete použít 

slovník i překladač) 

- PŘÍTOMNÝ ČAS – otázky 

1. trénujte v Quizletu online otázky s do a does 

2. vypracujte cvičení v PS str. 39/3 – doplňte do otázek DO nebo DOES (Does + 3. osoba 

– he, she, it, Peter, your father atd.); slovíčka, která neznáte, si přeložte 

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. 
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