
Týdenní vzdělávací plán pro 5. ročník od 11. 5. do 15. 5. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

- naučte se druhy číslovek – modrý rámeček str. 111 v učebnici 

- prostudujte si i modrý rámeček na straně 112 v učebnici 

- potom vypracujte do školního sešitu cvičení 9 na straně 112 ( včetně úkolů a, b, c ) 

v učebnici a cvičení 3 na straně 115 ( V tomto cvičení pouze napište vhodné dvojice 

slov a určete druhy číslovek. Nemusíte tvořit věty. ) 

- pracovní sešit str. 22/1, 2, 3, 5 

- pracovní sešit str. 25/ celá 

VLASTIVĚDA 

- přečtěte si v učebnici str. 38 – 40 ( 1. světová válka ) 

- pracovní sešit str. 23/1, 2, 3 

- můžete se podívat na Dějiny udatného českého národa díly č. 93 a 94 ( youtube ) 

PŘÍRODOVĚDA: 

- Lidské tělo – shrnutí 

- učebnice strana 66/ přečíst, strana 67/ zkusit si test  

- PS vypracovat stranu 39 

MATEMATIKA: 

- Jednotky objemu 

- učebnice strana 83/1,4 do školního sešitu 

- učebnice strana 84/10 do školního sešitu 

- PS 14/1,2,3,5,6 

- PS 15/9,10,11,13 + boční sloupky zaokrouhlování 

- PS 16/1,2,6 

- PS 17/9,12 

GEOMETRIE:  

- Povrch a síť krychle  

- v učebnici na straně 141/ prostudovat rámeček a udělat si přehledný výpis do sešitu 

geometrie 

- vzorec pro výpočet povrchu krychle:       S = 6.a.a 

- povrch tělesa udáváme v jednotkách obsahu 

- v učebnici na straně 142/ 3 vypracovat do sešitu geometrie- lze použít kalkulačku 

- PS 53/1 

 

ANGLICKÝ JAZYK – 5. ročník 



Učenice s. 110 – Our friends – povídání si přečtěte a přeložte 

Opakujeme otázky a odpovědi v prostém čase: 

Does Petra go to school by tram?  Yes, Petra goes to school by tram. 

      nebo 

      No, Petra doesn´t go to school by tram. 

 

Učebnice s. 111/1 a)– do školního sešitu si napište otázky a podle vyprávění o dětech 

na s. 109 a s. 110 na ně odpovězte 

Učebnice s. 111/1 c)–otázky opište do školního sešitu a podle vyprávění o dětech na 

ně odpovězte (učebnice s. 109, 110) 

Učebnice s. 111/1 d) – do školního sešitu zkuste napsat anglicky tyto věty 

Učebnice s. 112 – 113 – poslechněte si vyprávění CD č. 25  - The dog from the bus 

stop, vyprávění si přečtěte 

 

 


