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Týden 22. 6. - 26. 6. 
 
ČESKÝ JAZYK 
 Opakování učiva 5. ročníku - shrnutí učiva, individuálně si vybírá cvičení a 
docvičuje učivo Nauka o slově, Hláskosloví i Učivo o větě  
Závěrečné hodnocení práce za školní rok 
 PS strana 88 - 95 
Čtení – Doplňková četba – vybírá si knihu, kterou přečte o prázdninách  
https://www.gramar.in/cs – procvičuje učivo 5. třídy 
 
 
MATEMATIKA: 
 Opakování učiva 5. ročníku – shrnutí učiva, individuálně docvičuje učivo 
aritmetiky a geometrie, práce s PC programy 
  Závěrečné hodnocení práce za školní rok 

http://rysava.websnadno.cz/matematika-5rocnik.html   
 
 
PŘÍRODOVĚDA: 
 Shrnutí učiva o člověku a jeho zdraví, o zdravém životním stylu, o 
nebezpečí drog a jak je odmítnout 
Bezpečný pohyb v silničním provozu a chování o prázdninách, první 
pomoc 

http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda-5rocnik.html  
 
 
VLASTIVĚDA: 
 Rok 1989 – Sametová revoluce a změna režimu ve státě, studentské 
stávky, vznik OF, odstoupení komunistické vlády, nový prezident – Václav 
Havel, leden 1993 – vznik České republiky, 1999 – vstup do NATO, 2004 – 
vstup do Evropské unie 
Závěrečné opakování 
Učebnice strana 47 - 48 

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

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


ANGLICKÝ JAZYK / Mgr. Slabochová: 

- Využij tento týden k zopakování všeho, co ses v tomto roce naučil, 
projdi od začátku pracovní sešit, zkus si znovu vypracovat úkoly, 
posuď sám, jestli rozumíš tomu, co je v sešitě psáno, jestli si 
pamatuješ všechna slovíčka a nezapomeň, že i o prázdninách je 
potřeba je procvičovat. Zkus každý den pojmenovat anglicky pár 
věcí, když Tě bude něco zajímat, koukni na to do slovníku, nebo 
použij google překladač 

https://www.google.com/search?q=google+p%C5%99eklada%C4%8D&oq
=go&aqs=chrome.4.69i60j0l2j69i57j69i59j0j69i60l2.3777j0j7&sourceid=c
hrome&ie=UTF-8 a nové slovíčko si klidně zapiš.  
 
Sloveso „to be“ – být ve všech osobách.  

I am – já jsem  We are – my jsme  
You are – ty jsi  You are – vy  jste 

He is – on je  They are – oni jsou 

She is – ona je 
It is – ono je 

 

Otázky? 
How old are you?  Jak jsi starý? 

Where are you from?  Odkud jsi? 

What´s your name?  Jak se jmenuješ? 
What´s your surname? Jaké je tvé příjmení? 

What time is it?   Kolik je hodin? 

What´s your adress?  Jaká je tvá adresa? 
 

I am (tvoje jméno). – Já jsem (tvoje jméno). 

I am ten. – Je mi 10.  
I am from the Czech republic. – Já jsem z České republiky.  

I am Czech. – Já jsem Čech.  

My name is (tvoje jméno). – Moje jméno je (tvoje jméno). 
My surname is (tvoje přijímení). – Moje přijímení je ……………… 

 

Sloveso „mít“ ve všech osobách 

 

I have got – já mám   We have got – my máme 
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You have got – ty máš  You have got – vy máte 

 

He has got – on má   They have got – oni mají 
She has got – ona má 

It has got – ono má 

 
I have got brother. – Já mám bratra. 

I have got sister. – Já mám sestru.  

 

 

Mám rád / Nemám rád; Líbí se mi/ Nelíbí se mi 

I like. – Mám rád. Líbí se mi. 
I don´t like. – Nemám rád. Nelíbí se mi. 

 

 

Přivlastňovací zájmena 

 

My – můj, moje     Its – onoho 

Your – tvůj, tvoje i váš, vaše   Their – jejich 

Her – její      Our – naše 
His – jeho 

 

Abeceda  

- hláskuje své jméno 

 

Číslovky do 100 

5. ročník 0 – 100 

 

Barvy 

 

Měsíce v roce 

 

Dny v týdnu 

 

Čas 

- Upřednostňuji užívání digitálního času tj. číslovky do 100 

 

Roční období 

 



Oblečení 

 

Ovoce a zelenina 

 

Jídlo 

 

- Procvičuj na těchto stránkách: 
https://skolakov.eu/ 
http://www.anglictinaspepou.cz/ 
https://www.helpforenglish.cz/ 
http://www.english-time.eu/english-now/ 
https://www.gamestolearnenglish.com/hangman/ 
http://www.hangman.no/ 
https://www.umimeanglicky.cz/ 
www.oup.com 
www.learningchocolate.com 
 

 
- sloveso být v minulém čase  
https://www.helpforenglish.cz/article/2009111701-minuly-cas-1-sloveso-
byt 

- sloveso mít v minulém čase 
https://www.helpforenglish.cz/article/2006111902-sloveso-have 
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