
Úkoly pro 5. ročník 

Týden: 27. 4. – 1. 5. 2020 

Milé děti, děkuji Vám za to, že si plníte úkoly a téměř všichni mi je pravidelně 
posíláte v daném termínu. Jen mi je, prosím, foťte ve dne, aby byly bez stínů a 
pokud možno nerozmazané a čitelné. Tento týden jsem se rozhodla, že vám 
zadám méně učiva, abyste si mohly dodělat cvičení, která vám chybí, protože 
z pravidelné komunikace na skypu nebo emailech jsem pochopila, že pro 
některé děti je distanční výuka náročnější a úlevu oceníJ Pro ostatní je více 
času si procvičovat a opakovat z webů, na které vám posílám odkazy a přidala 
jsem na konci i nové! Můžete také zhlédnout pořady z VL nebo AJ, které jsme 
společně sledovali ve škole a nestihli je dokončit. Odkazy na ně jsem vám už 
posílala!   

Úkoly z pedagogické intervence nedělejte, ty jsou pouze pro děti, které 
chodily na kroužek k paní učitelce Hromádkové!! Ale pokud chcete, z vlastní 
iniciativy v rámci procvičování, klidně můžeteJ 

Český jazyk: 

OČJ – str. 52/vše, zopakovat zájmena 

Matematika: 

Početník 1. díl – str. 28/a, b, c,  str.35/vše – zopakovat převody jednotek 
obsahu 

Vlastivěda: 

Učebnice – číst str. 54 – 55, Německo  

Vypracovat opět krátké poznámky do sešitu Vlastivědy + zkouknout video 
z odkazu. Pošlete mi emailem zápisky jedné země, kterou si vybere, ať se 
podívám, jak si poctivě vypisujete učivo do sešitu dle mého pokynuJ 

https://decko.ceskatelevize.cz/evropske-pexeso 
 

 

https://decko.ceskatelevize.cz/evropske-pexeso


Anglický jazyk: 

Pracovní sešit – str.41/4 + k tomu učivo z přehledu mluvnice str. 76 – otázky a 
krátké odpovědi čas prostý, str. 41 doplnit cv. 1 – 4 I can…. 

Vypsat do 8. 5. zbývající označená slovíčka ze 4. lekce str. 83 – od D Mickie, 
Millie and Mut až po Your project, posláno již minulý týden v PDF. Tento týden 
už ale můžete klidně začítJ 

 

POSÍLÁM DALŠÍ ODKAZY NA WEBY S PROCVIČOVÁNÍM! 
 

Doporučuji tuto Angličtinu  -  web OXFORD klikněte oranžový Project 1, 
vychází z učiva, které by děti již měly umět. Super opakování, testíky, cvičení! 

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs 

 

Další odkazy: 
 

www.skolasnadhledem.cz 
https://skolakov.eu/ 

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

http://www.diktaty.cz/ 
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