
5. třída
15. –  19. 6. 2020

Český jazyk a čtení
Budeme se věnovat stavbě věty jednoduché a souvětí. Připomeneme si pojmy podmět a 
přísudek. Také podmět holý, rozvitý a několikanásobný. Uč. str. 123 – 126, PS str. 26 – 28.
Čtení: Letní pranostiky v Čítance na str. 172 – vyber si, které dvě se ti nejvíce líbí a napiš je do
sešitu. Čteme příběh Nevypočitatelný osel od Ivy Procházkové na straně 174 – 175.

Matematika
Budeme trénovat výpočty s desetinnými čísly – jejich sčítání, odčítání, porovnávání a 
zaokrouhlování. PS str. 28 – 31. V geometrii procvičujeme obsah čtverce a obdélníka a 
jednotky, které při výpočtech používáme. PS str. 48/5, 6, 7, 8, 9. Str. 49/11.

Přírodověda
Připomeneme si, jak předcházíme úrazům a nemocem. Jak si chráníme své osobní bezpečí. 
Umíme zavolat na tísňovou linku? Vyzkoušíme v rozhovoru. Uč. str. 70 – 72.

Vlastivěda
Budeme rozšiřovat a prohlubovat vědomosti o sousedních státech ČR. Vyber si jeden z nich a
zpracuj nejdůležitější údaje o něm do přehledné tabulky. Dovedeš říci několik slov v jazyce 
této země? Čím tě zaujala? Kam by ses ráda podívala? Stále procvičujeme orientaci a čtení 
v mapě Evropy.

Informatika

"Mrzí mě,že jsme se spolu více neviděli. Napiš mi prosím ve Wordu vzkaz. Pokus se 
zhodnotit hodiny Informatiky. Co nového ses naučil(a)? Co se ti líbilo, nelíbilo? Co by ses 
rád(a) dozvěděl(a), naučil(a)? Pokud budeš chtít, připoj i nějaký obrázek. Vzkaz mi pošli na e-
mail m.matusinska@seznam.cz Těším se."

Anglický jazyk

- opakujte si probraná témata podle učebnice, pracovního sešitu a online cvičení
slovní zásoba: My room, Places and furniture
přítomný čas v záporných větách
přítomný čas v otázkách
- naučte se nové předložky místa
čtěte v učebnici na str. 52/3 (IN – v, ON – na, UNDER – pod, NEXT TO – vedle, IN FRONT OF – před, 
BEHIND – za, OPPOSITE – naproti, BETWEEN – mezi)
vypracujte cvičení v PS str. 43/5, 6
- procvičujte si na stránkách www.scholaviva.wordpress.com v kategorii 5. ročník


