
Domácí vzdělávání - 5.A / Mgr. Tomíková 

 

Týden 8. 6. – 12. 6. 2020: 
 
ČESKÝ JAZYK 
Opakování učiva 5. ročníku – slovní druhy, vyhledávání přídavných jmen a 
příslovcí, určování mluvnických kategorií u sloves a podstatných jmen, 
stavba slova, barevné značení předpon, kořene a přípon u slov, tvoření 
slov příbuzných 
Učebnice strana 113 - 115;   PS strana 80, 81, 82, 83  
Čtení – Doplňková četba  - čtení komiksů 

https://www.gramar.in/cs – procvičuje učivo 5. třídy 
 
MATEMATIKA: 
Jednotky objemu – převádění, porovnávání a řešení slovních úloh 
Souhrnné procvičování aritmetiky, počítání řetězců příkladů, pyramid, 
písemné násobení a dělení 
Učebnice strana 41 - 43;   PS strana 27, 28 
G: Obvody složitějších obrazců Učebnice strana 58  PS strana 36,37 

http://rysava.websnadno.cz/matematika-5rocnik.html   
 

PŘÍRODOVĚDA: 
Člověk – a společnost, pojem rodina, její členové, svatba a zvyky s ní 
spojené, péče o děti, komunikace v rodině a pravidla slušného chování,   
krátké výpisky 
Učebnice strana 73 - 76 

http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda-5rocnik.html  
 
VLASTIVĚDA: 
 Seznámení se s poválečnými léty v Československu, charakteristika a 
směřování vývoje v Československu po roce 1945 do roku 1948, vysvětlení 
pojmu znárodnění, první poválečné volby a jejich vítěz – Komunistická 
strana Československa, předseda komunistů Klement Gotvald a začátek 
období vlády jedné strany, krátké výpisky 
Učebnice strana  45 

http://rysava.websnado.cz/vlastiveda-dejepis-5roc.html  
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ANGLICKÝ JAZYK / Mgr. Slabochová: 
- procvičuj každý den, dosud zadanou slovní zásobu do lekce 23, nech 

se vyzkoušet ze všech slovíček od rodičů, dbej na správnou 
výslovnost a dej si sám známku 

- procvičuj si sloveso „to be“ všech osobách, říkáš zpaměti 
https://www.youtube.com/watch?v=jmjzsFO8X3w 

- procvičuj si sloveso „to have“ ve všech osobách  
https://www.youtube.com/watch?v=tHewG-K_wfA&t=305s 

- napiš dopis sám o sobě, dle str. 4 v učebnici 
- přepiš nebo vytiskni si do slovníku, sloveso I will – budu 

I will    já budu 
You will    ty budeš 
He/She/ It will  on/ona/ono bude 
We will    my budeme 
You will    vy budete 
They will   oni budou 
- toto časování se nauč zpaměti, toto učivo najdeš na str. 45 v 

učebnici 
 
Můžeš si zkusit poslechnout a přeložit text, a vypracovat úkoly na 

stránce, můžeš zkusit i další texty a úkoly: 

http://www.anglictinaspepou.cz/2013/01/06/poslech-1-pepa%c2%b4s-

family/ 
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