
Třída: 5. B  
(učivo do 20. 3. 2020)  

  
  Předmět: Vzdělávací nabídka pro domácí přípravu žáků: 

    

Český jazyk a 

literatura 

Čtení – vlastní četba 

Mluvnice – Stupňování přídavných jmen – str. 104. Opsat 

růžovou tabulku – str. 105, vypracovat cvičení str. 105/2,3. 

Zájmena – str. 109/3b, str. 108/1 – určit druh zájmen, str.  108/2. 

Procvičovat probrané učivo na gramar. in (heslo 5089) 

Anglický jazyk 

Skupina paní učitelky Babčákové – procvičit určování času. 

Učebnice str. 40-41. Učebnice str. 42 – Můj den, přečíst a 

přeložit. Prac. sešit str. 34/ 1,2 

Skupina paní učitelky Veselkové – učebnice str. 43/5a, str. 45/ 

5b – do školního sešitu. Pracovní sešit str.  75/4.3 a 4.4 opsat do 

školního sešitu, str. 36/1,2,3,4,6 a 38/1,2 

Matematika 

Učebnice 2. Díl – opakovat jednotky obsahu – str. 25, 30-31. 

Sčítání a odčítání des. čísel – do červeného sešitu podle výběru 

žáků vypracovat cvičení ze str. 49 -51. 

 Zaokrouhlování des. čísel – str. 52 -53, do červeného sešitu 

zapsat postup a procvičovat.  

Matýsek 1. Díl – celou stranu 44.   

Matýsek geometrie – doplnit cvičení ze str. 17,18,19. 

Neustále opakovat násobilku, dělení jednociferným a 

dvojciferným dělitelem. Pokusit se přejít na zkrácený zápis při 

dělení dvojciferným dělitelem. 

Informatika  Tak na to určitě nezapomenete a v tom  budete nejpilnější. 

Vlastivěda 

Učebnice str. 4-7 – přečíst a do sešitu napsat nadpisy. 

Zapamatovat si – slavné osobnosti a u Středočeského kraje tipy 

na výlety. 

Přírodověda 

Na YouTube -  Byl jednou jeden život – pustit díly Krev a Srdce, 

přečíst v učebnici str. 53-54 a do sešitu doplnit poznámky 

(význam oběhové soustavy, srdce – význam a vlastnosti, složení 

krve, rozdíl mezi tepnou a žílou) 

Trávicí soustava – díl Trávení, přečíst v učebnici str. 55-56, do 

sešitu poznámky (význam trávicí soustavy, části trávicí soustavy 

+ informaci, k jakým procesům tam dochází, zuby – význam, 

druhy zubů, péče o zuby, nakreslit řez zubem a popsat – str. 56, 

jak pečovat o trávicí soustavu) 

 


