
Týdenní vzdělávací plán pro 5. ročník od 6. 4. do 9. 4. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

 Tento týden si máme vysvětlit slovesný způsob rozkazovací a podmiňovací. 

Není to těžké, zkuste si přečíst v učebnici modré rámečky na str. 92 a 93. 

Podívejte se i na přehled tvarů podmiňovacího způsobu v tabulce na straně 93.  

Můžete se také podívat na níže uvedené odkazy, kde učitelé vysvětlují slovesný 

způsob. Také se můžete spojit se mnou přes Skype a já Vám ráda slovesný 

způsob vysvětlím. 

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

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

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

- zkuste vypracovat v pracovním sešitě celé strany 12, 13 a 14. Pokud si s 

něčím nebudete vědět rady, spojte se se mnou ( tel. 605 910 544 nebo 

využijte WhatsApp )  

 

PŘÍRODOVĚDA 

- v učebnici na str. 57 prostudovat téma Vylučovací soustava 

- do sešitu nalepit nebo přepsat výpis (zašlu emailem) 

- v PS na str. 33/11 

VLASTIVĚDA 

- přečtěte si v učebnici str. 26 – 28 

- v pracovním sešitě vypracujte str. 17 

- můžete se podívat na Dějiny udatného českého národa díly 82 a 83 na 

youtube 

MATEMATIKA 

- nové téma: Dělení dvojciferným dělitelem 

- je důležité znát násobilku a násobení zpaměti 

- zasílám podrobný návod jak počítat 

- vše je také v učebnici na str. 66 

- v učebnici vypracovat do školního sešitu:  

https://www.youtube.com/watch?v=nGxxpczHViA
https://www.youtube.com/watch?v=EeligH__miE
https://www.youtube.com/watch?v=kXf_ajYadFA


str. 66/2 oranžový sloupek včetně zkoušek 

str. 67/5,8 do školního sešitu 

- v PS 5/1,2,3 

 

Anglický jazyk – 5. ročník 

Učebnice s. 124 – poslechněte si nahrávku na CD č. 28 

-  naučte se nová slovíčka 

-  přečtěte si a přeložte  „A spring salad“ 

Do sešitu anglického jazyka opište „My chocolate rabbit“ a napište český překlad. 

Učebnice s. 125 – poslechněte si povídání „Easter“, přečtěte a přeložte 

- Higgledy Piggledy – nahrávka č. 29, poslechněte si tradiční jarní anglickou říkanku  

Pracovní sešit s. 82, 83 - celá 

 

 

 


