
Úkoly pro 5. ročník 

Týden: 6. 4. – 12. 4. 2020 
Vím, že tento týden nás čekají Velikonoce, a proto se budu snažit 
vám i dětem trochu ulevit, abyste si je společně užiliJ 

Český jazyk: 

Učebnice – str. 105, připomenout učivo v rámečku o spojkách a souvětí, 
str.105/23 – čárky doplňte přes fólii a vzorce souvětí napište do sešitu, 
str.106/25 – dokončené věty přepsat a určit ZSD, na str. 106 – zopakovat 
z rámečku příslovce, str.107/29 – nahradit příslovci a přepsat 

Kdo bude chtít, můžete si zkusit diktát ze str. 107! 

Pracovní sešit – str.17/vše 

Matematika: 

Pracovní sešit – str.21/vše 

Geometrie –  opakovat jednotky obsahu a jejich převody, učebnice str. 102 - 
přečíst zajímavosti v barevných rámečcích a cvičení  str. 102/13 vypracovat do 
sešitu, v PS str.45/vše 

Vlastivěda: 

Začínáme zeměpisnou část o ČR a Evropě. Vzhledem k dané situaci i tomu, že 
jsme loňský rok probírali v celém prvním pololetí naši vlast celkem podrobně, 
přeskočíme rovnou do EvropyJ Ale nejdříve si děti alespoň na úvod zopakují 
základní info o ČR v pracovních listech, které jsem vložila do boxu před školou a 
měli jste si je tam vzít. Klidně k tomu použijte novou učebnici. 

Poté si přečíst str. 49 a do sešitu Vlastivědy z loňského roku, měly by ho mít 
děti u sebe, neboť ve škole nebyl žádný, vypracovat krátké poznámky. Opsat 
nadpis a přepsat rámeček ZAPAMATUJ SI! Pro zvídavé děti je tam vždy modrý 
rámeček s úkoly navíc …. kdo bude chtít, může je též vypracovat do sešituJ 

 



Anglický jazyk: 

Učebnice – dokončit str. 47, na str. 48 – přečíst texty bez poslechu a zkusit 
přeložit 

Pracovní sešit – str.39/3,4,6 a vypsat ze strany 82 a 83 červeně podtržená 
slovíčka od kapitol D My school až po A Whatś the time, please?   

Naskenovala jsem vám ty stránky s označenými slovíčky. Pokud si na to 
kliknete, můžete si to zvětšit, abyste to lépe přečetli. 

  

 

 

 


