
Třída: 5. B 
 

  

  Předmět: Vzdělávací nabídka pro domácí přípravu žáků: 

    

Český jazyk a literatura 

 MLUVNICE - uč. str. 110/ cv. 5 úkol pod zeleným cvičením, 110/6;  
111/8 b-f, u bodu f si přepsat zájmena já, ty, se ve všech pádech do sešitu, 

112/ opsat růžovou tabulku do sešitu, 112/9,10,11,12, 113/15,16,17, 

114/opsat růžovou tabulku do sešitu 114/19, 115/22,23 
Kdo má možnost, může strany v učebnici okopírovat a děti jen doplní do 

listu 

LITERATURA - vlastní četba + čtenářský deník 
SLOH - napsat popis někoho z rodiny (jako předlohu použít nakopírované 

listy - Můj spolužák Teddy) 

 

Anglický jazyk 

Skupina paní učitelky Babčákové  
učebnice str.42 - naučit se modrá slovíčka. Str.44 cv. 1 slovíčka, cv. 2 - 

čtení, překlad 

PS str.36 cv. 1 

Skupinapaní učitelky Veselkové 
Opakovat tvoření kladné věty a záporu v přítomném čase prostém. 

Učebnice str. 44/1 (do školního sešitu nadpis Free time, přepsat si slovíčka 

1-12 a doplnit český překlad) 

str. 44/2 (do školního sešitu přeložit a přiřadit vhodný obrázek) 
Pokud lze, procvičovat slovní zásobu na umimeanglicky.cz (Podle třídy - 5. 

třída - detailně - Tematická slovíčka a fráze: Sportování (pexeso, výběr z 

možností) 
 

Matematika 

Neustále opakovat násobilku, dělení jednociferným a dvojciferným 

dělitelem. Pokusit se přejít na zkrácený zápis při dělení dvojciferným 

dělitelem. 
Matýsek 1. díl – celou str. 48 

Matýsek 2. díl – libovolné příklady ze str. 1 – 16 a str. 20/1, 2, 3, 4, 5 

M učebnice 2. díl – str. 55/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a str. 20/1, 3, 4, 5 
 

Vlastivěda 

 Z učebnice str. 4 vypsat názvy všech krajů České republiky + kouknout se 

na mapě na str. 4 kde leží 

  - ze stran 8-30 v učebnici - vybrat si dva kraje a do sešitu si vypsat slavné 
osobnosti, tipy na výlety nebo o nich dále najít nějaké zajímavosti 

 

Přírodověda 

Na YouTube -  Byl jednou jeden život – pustit díly Ústa a zuby, Ledviny. 
Přečíst v učebnici Vylučovací soustavu a do sešitu doplnit poznámky 

(význam vylučovací soustavy, části vylučovací soustavy – význam nebo 

vlastnosti, onemocnění vylučovací soustavy) 

Pracovní sešit – str. 31/1, 2, 3, poté str. 32/4, 5, 6 a str. 33/9, 10, 11 
 

 

 

 


