
Týdenní vzdělávací plán pro 5. ročník od 20. 4. do 24. 4. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

Tento týden se naučíte další druhy zájmen. 

- zpaměti se naučte zájmena tázací ( učebnice str. 98/ modrý rámeček ), 

vztažná ( učebnice str. 99/ modrý rámeček ), neurčitá ( učebnice str. 

100/modrý rámeček nahoře ) a záporná ( učebnice str. 100/ modrý 

rámeček ).  

 

- můžete si pustit níže uvedený odkaz, kde je učivo vysvětlené 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHc0Erl08EU 

 

- ústně si můžete udělat cvičení10 na straně 98 v učebnici, také cvičení 13 a 

14 na straně 99. Na začátku tázacích vět jsou zájmena tázací, pokud 

zájmena připojují věty v souvětí, jde o zájmena vztažná. Tato cvičení 

nepište do sešitu, dělejte jen ústně. 

 

- do sešitu vypracujte z učebnice cvičení15 na straně 100 a cvičení 18 také 

na straně 100. Báseň opište, nadepište číslicí slovní druhy. Potom vypište 

zájmena a určete jejich druh.   

- pracovní sešit str. 17/ celá, str. 20/3, 4 

- pracovní sešit str. 38/4b,c ( opakování učiva ) 

MATEMATIKA – GEOMETRIE 

- v učebnici na str. 86 prostudovat a přepsat do sešitu geometrie zelený 

rámeček Jednotky obsahu + str. 87/9 vypracovat do sešitu geometrie 

- v učebnici na str. 140 pročíst Tělesa, zašlu výpis 

- v PS 50/1,2,6 + 51/celou 

PŘÍRODOVĚDA 

- na str. 61 pročíst Kožní soustava 

- do sešitu přepsat rámeček Zapamatuj si 

- PS 37/25 

VLASTIVĚDA 

- přečtěte si v učebnici str. 31 a 32 

- v pracovním sešitě vypracujte celou stranu 19 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHc0Erl08EU


- Anglický jazyk– 5. ročník  

- Učebnice s. 106–slovo hair je nepočitatelné, nedá se u něho určit přesný 

počet, nepíšeme u něho člen neurčitý a, an. I have blond hair. My hair is blond. 

- Když ale uvidíme třeba na lavici jeden vlas, řekneme: There is a hair on my 

desk. 

-  

- Učebnice s. 106/3 – věty přepište do sešitu a podle vzoru doplňte. 

- Učebnice s. 107/4 – otázky opište do sešitu a odpovězte.  

- Pozor: My eyes are…….. . My hair is……… . 

- Učebnice s. 107/5 – otázku a odpovědi přepište do sešitu, čísla a jednotku 

napište slovem. 

- Například:How tall are you? I am one hundred and sixty centimetres tall. 

- Pracovní sešit s. 69/3, 4, 5 

 


