
Týdenní vzdělávací plán pro 5. ročník od 23. 3. do 27. 3. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

Tento týden se zaměříme na slovesný způsob. Vy už víte, že u sloves určujeme osobu, číslo a 

čas. U sloves můžeme určit také slovesný způsob. Ten máme oznamovací, rozkazovací a 

podmiňovací. Rozkazovací a podmiňovací způsob si necháme na později.  

Tento týden si procvičíte způsob oznamovací. Když jste určovali čas u sloves, ve většině 

případů to bylo ve způsobu oznamovacím, takže to pro Vás nebude nic nového. Pokud 

určujeme slovesné kategorie, nejprve určíme osobu, číslo, potom způsob. U způsobu 

oznamovacího určujeme i čas. Ten může být minulý, přítomný a budoucí. To už znáte. 

 Prostudujte si modré rámečky v učebnici na stranách 84 ( Zapamatujte si, že v osobních 

koncovkách u sloves v čase přítomném píšeme vždy i/í. ), a 86. Zkuste vyplnit v pracovním 

sešitě strany 9/ celá strana a 10/ cvičení 1, 2, 3, 4a. 

Pracovní sešit str. 8/2 – pouze doplňte vynechaná písmena, úkol a) nedělejte. 

Učebnice str. 87/ 5 – pouze opište do školního sešitu a doplňte vynechaná písmena. 

PŘÍRODOVĚDA 

Prostudovat v učebnici str. 55 Trávicí soustava, v PS vypracovat 33/9,10, do školního sešitu 

nalepit nebo přepracovat výpis (zašlu emailem) 

VLASTIVĚDA 

Učebnice  str. 17 – 19, přečti si kapitolu s názvem Život na vesnici a ve městě a zkus vyplnit 

str. 14 v pracovním sešitě. Pokud máte možnost, podívejte se na youtube , Dějiny udatného 

českého národa – díly 73 – 78 ( Marie Terezie, Josef II, Osvícenci v českých zemích ).  

MATEMATIKA 

Do školního sešitu vypracovat z učebnice tyto příklady. Str. 64/7,9,10,11 a str. 65/14,16 

V novém PS vypracovat str. 3,4 

ANGLIČTINA 

Učebnice s. 96 – 99 – opakování 

My breakfast or my snack– do sešitu napište, co jíte, nejíte, co pijete, nepijete, co máte rádi, 

nemáte rádi: 

My breakfast       My snack 

I eat……………………….for my breakfast. I eat ……………………for my snack. 

I don´teat……………. for my breakfast.  I don´teat ………….for my snack. 



I drink……………………for my breakfast.  I drink ……………….for my snack. 

Idon´t drink…………………for my breakfast. I don´t drink……….for my snack. 

I like………………………….for my breakfast. I like……………………for my snack. 

I don´t like………………..for my breakfast. I don´t like…………. for my snack. 

 

Učebnice s.100 

Naučit nové idiomy. 

Učebnice 100/7– podle tabulky tvořte otázky a odpovídejte. Napište do sešitu. 

Např.: 

Do you have tea for breakfast?......Yes, I have tea for breakfast. 

Do you have eggs for lunch?......No, I don´t have eggs for lunch. 

 

Pracovní sešit s.66/12 

 

 

 

 

 

 


