
5. roč.
M

Sčítání desetinných čísel: str. 48 / 3 (je to jednoduché, sčítají se jednotky s jednotkami, desetiny 
      s desetinami atd.), 

str. 48 / 5 (pozorně zapisovat pod sebe, ve výsledku nezapomnět na 
     desetinnou čárku, pomůcka – zakryj si desetinnou čárku, 
     vypočítej, vrať ji tam zpátky). POZORNĚ přečíst všechny 
     růžové rámečky str. 48 + 49!

Odčítání desetinných čísel: str. 50 / 3, 5 (postup stejný jako u sčítání), přečíst růžové rámečky! 

M (G)

Tento týden budeme opakovat, žáci narýsují do sešitu cv. 2. str. 59 – nezapomeň vzdálenost určovat 
pomocí kolmice.
Další úkol je na výpočet obvodu, nezapomeneme, že obvod je součet délek stran – cv. 3. Nerýsuj, 
jen vypočítej.
Cv. 4 je na výpočet obvodu a obsahu složitějších obrazců, využijeme tedy vzorce, které známe pro 
výpočet obsahu obdélníku a čtverce.
Poslední 5. cv. na výpočet jedné strany čtverce řešíme pomocí znalosti vzorce pro obsah čtverce, 
vzorce vždy zapište.
Toto jsou základní úlohy, které byste měli zvládnout, pokud si nebudete vědět rady, ozvěte se.

PŘ

Opakování učiva, nového nic.

VL

Zeměpis uč. str. 57, PS str. 42, pracuj s mapou.

AJ

Procvičování času (viz pracovní list) 
Procvičování ročních období a oblečení (viz pracovní list) 
1 pracovní list Time a 1 pracovní list What do people wear in 
Učebnice str. 42 cv. č. 1 a 2 pročíst si a přeložit ( jen ústně ) 
Do malého sešitu přepsat modře napsaná vyjádření z vět ze cv. č. 2 a gramatiku The present simple 
tense ( cv. č. 3 písmeno „a, b“ ) a na základě přečtení cv. č. 4a na str. 43 gramatiku 4b + cv. č. 5 
písmeno „a, b“ na straně 43 
Pracovní sešit str. 34 – 35 cv. č. 1 – 3 a č. 5 
Doporučuji si z odkazu angličtina pro děti on-line ( adresu najdete na stránkách školy v aktualitě 
ze dne 23.3. ) projít v seznamu lekcí lekci číslo 5, 6 
3 pracovní listy k dalšímu procvičování

ČJ

Učebnice str. 77 – 80 Skloňování přídavných jmen měkkých a přivlastňovacích - projít si všechna 
cvičení ústně, včetně hnědých tabulek. 



Do malého sešitu vypsat žluté poučky str. 77 a 79 + písemně vypracovat cv. č. 2 včetně písmene „a“
a cv. č. 3 na straně 77, cv. č. 4, 5 na straně 78 a cv. č. 2 – 6 na str. 79 ( u cvičení č.3 doplnit y, ý, i, í, 
vypsat podstatná jména v množném čísle a určit u nich mluvnické kategorie, což je pád, číslo, rod a 
vzor a ve cv. č. 6 barevně rozlišit podstatná jména a přídavná jména přivlastňovací + najít podstatné
jméno pomnožné ) 
Pracovní sešit str. 6 cv. č. 1, 2 nahoře 
Zelený sešitek str. 50 cv. č. 8- 10 písemně do malého sešitu 
2 pracovní listy Přídavná jména měkká  
2 pracovní listy Přídavná jména přivlastňovací


