
Třída: 5. A      
(do 27. 3. 2020)  

  

  Předmět: Vzdělávací nabídka pro domácí přípravu žáků: 

    

Český jazyk a 

literatura 

 

Procvičování – PS str. 49, učebnice str. 110/6 – do sešitu 

Učebnice str. 110 (ostatní cvičení doplnit na fólii/papír/ofotit a děti doplní/ústně)  

Do sešitu napsat a naučit: str. 111 zájmena – JÁ, TY, SE – zpaměti 

Učebnice str. 112 – 113 (cvičení doplnit na fólii/papír/ofotit a děti doplní/ústně) 

Učebnice str. 112/12 – do sešitu, PS str. 51 

Číst + dělat zápisy do ČD 

Napiš dopis kamarádovi/kamarádce  - na papír (inspirace – učebnice str. 117) 

Webové stránky k procvičování: 

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php 

 

Anglický jazyk 

P. uč. Šindelářová:  

učebnice str. 52, 53 - naučit se slovní zásobu 

str. 52/3a) – opsat do sešitu, str. 52/3b) – napsat věty do sešitu 

PS – do str. 42, 43 

 

P. uč. Šimonovská:  

Učebnice: 47/6 – udělat na A4 – tabulku včetně obrázků, ale udělat více sloupců –

  (nebude tam pouze „me and my partner“, ale zapojit co nejvíce členů rodiny, 

zavolat babičce a zeptat se jí česky, pokud anglicky neumí..., minimálně 5 osob = 5 

sloupců; 6 sloupců, pokud počítám i úplně první). K tomu vytvořit graf, kde bude 

popsáno, kolik lidí vykonává kterou činnost. A napsat 10 vět v kladných i 

záporných větách – kdo co dělá/nedělá. Inspirovat se můžeš na str. 51 v učebnici. 

Pusťte si https://www.youtube.com/watch?v=_bJhOtPElws – Američan učící se 

česky říká české jazykolamy a sám přidává anglické. Zkuste si ty anglické přeříkat. 

Vypsat do slovníčku slovíčka 5A z pracovního sešitu a 5B. 

https://www.eslgamesplus.com/possessive-adjectives-game/ - procvičování 

přivlastňovacích zájmen – pokud si vyberete (board game), musíte kliknout na 

kostku 

 

Matematika 

Učebnice 2. díl – str. 55, 56/1 – 8 (doplňování na fólii/papír, SÚ do sešitu) 

PS 1. díl - str. 48 – celá, PS 2. díl – str. 9 - celá 

Převody jednotek obsahu – učebnice str. 25, 30 – 31 

https://www.youtube.com/watch?v=aNVI3ZUUZoA 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=p%C5%99evody+jed

notek+obsahu+vysv%C4%9Btlen%C3%AD 

Webové stránky k procvičování: 

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php 

 

Přírodověda 

 

Podívat se na výuková videa (první tři díly) - 1. záchrana tonoucího,  

2. epileptický záchvat, 3. požití jedovaté kapaliny 

https://decko.ceskatelevize.cz/detska-zachranka 
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Vlastivěda 
Učebnice str. 20 – 31 – pročíst, ukázat na mapě, udělat krátký zápis z každého 

kraje do sešitu 

 

Informatika 

 

V programu Microsoft PowerPoint vytvoř prezentaci na téma:  

Jak se chovat v hodině 

1. strana - nadpis, jméno, třída 

2.- 6. strana - vymyslet 5 pravidel a ke každému pravidlu vložit jeden obrázek 

 

 


