
Týdenní vzdělávací plán pro 5. ročník od 14. 4. do 17. 4. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

Tento týden se začneme učit druhy zájmen. Nedá se to naučit jinak, než se je 

podle druhů naučit vyjmenovat zpaměti.  

- nejprve si zopakujte, co už o zájmenech víte – učebnice str. 96/modrý 

rámeček nahoře 

- potom se naučte zpaměti vyjmenovat zájmena osobní ( učebnice str. 96/ 

modrý rámeček dole ), přivlastňovací ( učebnice str. 97/ modré rámečky ) 

a ukazovací ( učebnice str. 98/modrý rámeček nahoře )  

- pracovní sešit str. 16/ celá 

- pracovní sešit str. 38/3, 4a – opakování 

ČTENÍ 

Do čtenářského deníku zapište knihu za měsíc březen. Do konce června přečtěte 

a zapište do čtenářského deníku další 2 knihy podle Vašeho výběru. Knihy by 

měly odpovídat Vašemu věku. 

MATEMATIKA 

- v PS vypracovat na str. 6/4,5,6,7,9,10 a na str.7/11,12,13,14 + boční 

sloupky 

- Geometrie: v PS vypracovat na str. 48/8 a na str. 49/11,12 + boční 

sloupky 

PŘÍRODOVĚDA 

- v učebnici prostudovat str. 58 – 60 Smyslová soustava 

- nalepit nebo přepsat do sešitu výpis s doplněním (vypracován podle 

učebnice, zašlu emailem) 

- v PS vypracovat: str. 34/12,14, str.35/16,17,18, str. 36/19,21,22,23 

VLASTIVĚDA 

- přečtěte si v učebnici str. 29 a 30 

- v pracovním sešitě zkuste vypracovat str. 18 

- Dějiny udatného českého národa ( díl č. 84 – 86 ) 

 

Anglický jazyk – 5. ročník  



Učebnice s. 104 – 105 – lekce 13 

CD č. 23 – poslechněte si nová slovíčka a naučte se je 

s. 104 – poslechněte si povídání pod obrázkem, věty si přečtěte a zkuste přeložit, věty opište 

do sešitu a přeložte do češtiny.  

V češtině říkáme „Moje vlasy jsou krátké.“ , v angličtině napíšeme „My hair is short.“ 

Jeho vlasy jsou dlouhé. – His hair is long. 

Její vlasy jsou hnědé. – Her hair is brown. 

 

NEBO používáme sloveso have.  I have long blond hair. I have short black hair. 

 

Do sešitu napište podobněo sobě a své rodině, jaké máte oči a vlasy: 

„I have brown eyes and long black hair. 

My mother has blue eyes and short brown hair. 

My father has brown eyes and black hair. His hair is short. 

My sister has blue eyes and blond hair. Her hair is long.“ 

 

Učebnice s. 105 - naučte se nová slovíčka 

Naučte se nové otázky: 

How tall are you?  Jak jsi vysoký? 

I am 152 centimetres tall.  Měřím 152 centimetrů. 

What colour is your hair? Jaká je barva tvých vlasů? 

It is blond.   Jsou světlé. 

My hair is blond.  Moje vlasy jsou světlé. 

Pracovní sešit s. 68 

 


