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Týden 4. 5. – 7. 5. 2020 a 11. 5. – 15. 5. 2020: 
 
ČESKÝ JAZYK 

 Základní větné členy – shoda přísudku s podmětem 
Učebnice strana 100 101;   PS strana 66, 67, 68 

 Věta jednoduchá a souvětí - charakteristika věty jednoduché a 
souvětí, jejich značení, užití spojek nebo členících znamének 

Učebnice strana 102 - 105;   PS strana 69, 70 
 
Čtení  

 Čítanka strana 112, 113, 114  
 Čítanka strana 115, 116, 117  

https://www.gramar.in/cs – procvičuje učivo 5. třídy 
 
 
MATEMATIKA: 

 Výhodné počítání s desetinnými čísly 
Učebnice strana 29;   PS strana 23 - souhrnné procvičování 
G : Osově souměrné útvary   PS strana 31 

 Slovní úlohy s desetinnými čísly, zápis slovní úlohy, výpočty 
Učebnice strana 30 - 32;   PS / G: strana 32 Pravidelné obrazce, určování 
počtu a velikosti stran, charakteristika úhlů tupých, ostrých a pravých 
G : Osově souměrné útvary   PS strana 31 

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

 soustava trávicí a vylučovací, zdravá strava, výživa, péče o chrup 
popis orgánů, krátké výpisky 

Učebnice strana 60 – 62 

 kožní soustava, její význam, péče o kůži 
Učebnice strana 63 

 smyslová soustava, jednotlivé orgány, jaké vjemy nám zprostředkují, 
jaká je jejich ochrana 

https://www.gramar.in/cs
http://rysava.websnadno.cz/matematika-5rocnik.html


Učebnice strana 64 

http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda-5rocnik.html  
 
VLASTIVĚDA: 
Vznik Rakousko – Uherska, příchod T. G. Masaryka do Čech, rozvoj 
kultury, umění, zakládání spolků – krátké výpisky 
Učebnice strana 32 – 33 
Počátky česko – německého soužití, nacionalismus, vypuknutí 1. světové 
války, život lidí za války, odpor proti Rakousko – Uhersku,  
Učebnice strana 35 – 37 

http://rysava.websnado.cz/vlastiveda-dejepis-5roc.html  
 

 
ANGLICKÝ JAZYK - Mgr. Slabochová 
 

- procvičuj každý den, dosud probranou slovní zásobu  

- str. 30,31 pracovní sešit, zopakuj si jednotlivá cvičení a jejich řešení  
- zkus si anglicky napsat deníček /Užij v krátkých větách přítomný čas 

průběhový, který se tvoří příponou ing.,  
https://www.youtube.com/watch?v=qfVEOu8YGd0&t=172s 

- vzpomeň si na ustálený tvar, Snídám. Obědvám. Večeřím.  
př. Monday:  Morning –  I have a breakfast. I am learning. 

Afternoon – I have a lunch. I paly a game.  
Evening –  I have a dinner. I am watching TV.  
Night – I am sleeping. I have a dream.  

- Zopakuj si slovesa a zkus je užít ve svém deníčku 
 
Můžeš si zkusit udělat test : 

http://www.anglictinaspepou.cz/testy/testy-pro-deti/anglictina/deti-2-faze-

test-5/ 
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