
Třída: 5.A       
14. 4 - 17. 4. 

 
 

Předmět Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

Opakování předchozího učiva – vzory podstatných jmen, přídavná jména, 

zájmena, slovesa 

 

PS str. 48 - opakování 

Přihlásit se a Google/učebnu – odkaz na webových stránkách 

Číst + dělat zápisy do ČD 

 

Napsat vyprávění: Mé Velikonoce (na papír) 

 

Webové stránky k procvičování: 

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

 

Anglický jazyk 

P. uč. Šindelářová:  

1. Procvičovat slovní zásobu - předložky místa, dům, pokoje, nábytek 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fhe7vQjQBxM 

https://www.youtube.com/watch?v=f2MkzbUpt-c 

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-dum-casti-domu-nabytek 

 

2. Na čtvrtku A4 (pokud nemáte, stačí do sešitu nebo na papír) 

nakreslit, vybarvit plánek domu/bytu (nemusí být podle skutečnosti) 

- popsat anglicky pokoje, nábytek 

- na druhou stranu popsat minimálně 8 větami dům/byt 

Př. 

Our house 

There are three rooms in our house. 

In the kitchen there is a big table....(viz uč. str.54, 55) 

 

Hotovou práci vyfotit a poslat na sindelarova@1zsdobris.cz 

 

3. Sledovat webové stránky, které jsem pro vás vytvořila a vyplňovat 

tam průběžně on-line testy 

https://happy-english13.webnode.cz/ 

 

P. uč. Šimonovská:  

Kdo je na Fredovi a Skypu, tomu budu zadávat úkoly postupně, jinak: 

•    Opakovat slovní zásobu – nábytek, místnosti, pracovní sešit: 44 + 

hry zde 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/vocabulary/?cc=cz&selLa

nguage=cs, 

možnost poslechu slovíček zde 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=cz&selLanguag

e=cs, 

nahrávka „Page 52, Exercies 1a) 

•    Místní předložky – do sešitu přepsat a překreslit 52/3 (učebnice) – 

poté do sešitu vypracovat 53/3b, 4 

•    There is/there are: z pracovního sešitu str. 77 opsat do školního 

sešitu tabulky 5.2, 5.3a a 5.3b; pracovní sešit 45/3 
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Matematika 

PS 2. díl – str. 14 

Učebnice 3. díl – str. 3 (ne cvičení 3), str. 4 – ústně/na fólii/dle možností  

Do sešitu: učebnice str. 3/7, 9, 13 

Opakování násobilky, písemného sčítání, odčítání, násobení a dělení, 

převody jednotek délky a obsahu: Matematické rozcvičky - 

www.matika.in/cs    

Převody jednotek obsahů -

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5

&subject=Matematika&search1=08.+P%C5%99evody+jednotek#selid 

Zlomky - http://matematika.hrou.cz/c/zlomky 

Procvičování početních operací – https://www.umimematiku.cz/slovni-

ulohy-pocitani-2-uroven/47 

Převody jednotek délky 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5

&subject=Matematika&search1=08.+P%C5%99evody+jednotek#selid 

www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp  podle vlastního 

výběru 

 

Přírodověda 

Učebnice str. 57 - vylučovací soustava - přečíst + výpisky 

PS str. 33/cv. 11 

 

Vlastivěda 

Učebnice str. 49 – 53 – pročíst, ukázat na mapě, udělat krátký zápis do 

sešitu (stačí rámeček za článkem, nebo zajímavosti z textu) 

 

Informatika 

Dodělat prezentaci na téma: Jak se chovat v hodině 

Poslat ji na školní e-mail (cisarova@1zsdobris.cz) 
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