
  
Třída: 5. C  
  

  Předmět: Vzdělávací témata pro domácí přípravu žáků: 

Český jazyk a 
literatura 

Zájmena: 
1. Zopakovat a naučit se růžovou tabulku v učebnici na straně 109 (druhy 

zájmen) 
2. Do sešitu zapsat růžovou tabulku z učebnice na straně 112 (skloňování 

zájmena já). K tomu se podívat na video: https://youtu.be/dFhOVdd_ScI 
3. Do sešitu vypracovat z učebnice Český jazyk 5: strana 112 cvičení 9, 10, 

11, 12. 
4. V pracovním sešitě vypracovat strany 48, 49, 50. 
5. Ve volných chvílích procvičovat probrané učivo na www.pravopisne.cz  

 
Literatura: pravidelně číst – po návratu do školy odevzdat referát na minimálně 2 
přečtené knihy dle vlastního výběru. 
 
Prosím rodiče, aby zkontrolovali, zda jejich děti používají aplikaci Google učebna 
(Google Classroom). Kód kurzů ráda zašlu emailem na vyžádání. Prosím o 
kontrolu, že jsou děti přihlášeny v kurzech Čj i Aj (Cieślik). Google učebnu lze 
navštívit i z počítače na stránce google.com (vpravo nahoře v menu) – není tedy 
potřeba mobilního zařízení. V současné situaci toto budu používat jako hlavní 
komunikační kanál s žáky. Prosím žáky, aby učebnu denně kontrolovali. 
 

Anglický jazyk 

Cieślik: Přepište do sešitu z workbooku na straně 75 sekci 4.1 (Time) a  4.2  
(on + den, at + čas). Dále vypracovat v pracovním sešitě strany 32 a 33. Všechna 
neznámá slovíčka z těchto stránek si přeložit a naučit se je. 
 
Šimonovská:  
Pracovní sešit – str. 75/4.3 + 4.4 (pokračuje krátce i na str. 75) – opsat do sešitu a 
soutředit se na osoby he, she, it! 
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 libovolných 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 a 5B z pracovního sešitu. 
https://www.eslgamesplus.com/possessive-adjectives-game/ - procvičování 
přivlastňovacích zájmen – pokud si vyberete (board game), musíte kliknout na 
kostku 
 

https://youtu.be/dFhOVdd_ScI
http://www.pravopisne.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=_bJhOtPElws
https://www.eslgamesplus.com/possessive-adjectives-game/


Matematika 

Matematika Alter 2. Díl zelená: stř.52 vypsat zaokrouhlování desetinných čísel 
červený rámeček, dále CV. 1,2,3,4,7,8, str. 53 CV. 9,10,11,12,13,14,18,19,20.  
Geometrie: Matematika Alter 2. Díl zelená: str. 54 vypsat výpočet povrchu 
kvádru: nakreslit kvádr podle pravítka (dodržení pravých úhlů- kolmic) vypsat 
červený text, vzoreček dále CV. 1,2,3 ( na té str. 54)  
 

Informatika 
Bezpečnost na internetu – www.kpbi.cz – sekce pro děti a studenty 
 

Vlastivěda 

Zopakovat zeměpisné pojmy: globus, mapa, plán, měřítko mapy. Nová učebnice: 
Česká republika a Evropa str. 2 přečíst, str. 5(Praha) přečíst a do sešitu opsat text: 
ZAPAMATUJ 
 

Přírodověda 

Opakování učiva z minulého týdne. 
Pokud mají žáci možnost prosím o shlédnutí výukových videí: 
první tři díly -1. záchrana tonoucího, 2. epileptický záchvat, 3. požití jedovaté 
kapaliny 
https://decko.ceskatelevize.cz/detska-zachranka 
 

 

https://decko.ceskatelevize.cz/detska-zachranka

