
Třída: 5.A       
27. 4 - 30. 4. 

 

 

 

 

Předmět Vzdělávací témata 

Český jazyk a literatura 

Opakování předchozího učiva – vzory podstatných jmen, přídavná jména, 

zájmena, slovesa 

Učebnice str. 121 – 124 -  ústně 

Učebnice str. 121/8 – napsat do sešitu a naučit (skloňování dva, oba) 

 

PS str. 54/4, 6 – písemně, 5 - ústně 

Přihlásit se a Google/učebnu – odkaz na webových stránkách 

Číst + dělat zápisy do ČD 

 

Webové stránky k procvičování: 

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

 

Anglický jazyk 

P. uč. Šindelářová:  

Opakování a procvičování - Dům/město 

Tento týden se zaměříme na poslechy z učebnice str. 53/5a, 56/2a, b, 

57/5a, ke kterým vyplníte testíky. 

Poslechy i testy najdete na https://happy-english13.webnode.cz/ 

Dále máte možnost pracovat v Google Classroom - kód kurzu: cxmt26j 

 

Kdo ještě neodevzdal plán bytu s popisem, odevzdá tento týden. 

 

P. uč. Šimonovská:  

Procvičování there is/are + places in town: PS 47/5, 50/1, 2, 3 

Vypracovat na A4 projekt dle instrukcí na str. 63 v učebnici (rámeček 

„what to do“) a naučit se o tom samostatně povídat (hlavně umět popsat, 

kde co je) – další týden bychom si o tom povídali na Skypu, projekt 

prosím poslat ofocený na můj mail do neděle 3. 5. 

 

Dále dle svého tempa pokračovat v četbě „Around The World In 80 Days“ 

 

Matematika 

https://www.youtube.com/watch?v=2IJHRB97Gqs - výklad  

 

učebnice M 3. díl - projít  cvičení podle výběru ze stran 24 až 26 – ústně, 

fólie 

 
PS 2. díl – str. 18, 25  

PS geometrie – 19 

 

Udělej krátké testíky: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5391 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5390 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5386 - geometrie 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4101  - desetinná čísla 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5379  - sl. úlohy 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4056 - dělení se zbytkem 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4081 - sčítání a odčítání 
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Přírodověda 

 

Google classroom kod : zvagals  

- materiál: zrak, chuť, čich, hmat 

- udělat výpisky podle materiálů v kurzu Přírodověda 5. ročník 

 

Učebnice str. 58 - zrak - doplnit výpisky, zopakovat 

PS - str. 34 celá 

 

Učebnice str. 60 - chuť, čich, hmat + obrázek -  jazyk a rozložení chutí 

(nakreslit do sešitu) 

 

Vlastivěda Udělej si referát (A4) na libovolně  zvolený sousedící stát s ČR 

Informatika Prostudovat sekci pro děti a studenty na www.kpbi.cz 

 

 

http://www.kpbi.cz/

