
Vlastivěda 

Z - tento týden spojíme Vlastivědu s Českým jazykem – slohem. Pište podle instrukcí p. uč. 

Beránkové:  

„Napíšete na 1 stránku v sešitě (můžete psát i na počítači – pak to bude kratší) téma: Moje 

nejoblíbenější pražská památka 

V textu se zaměříte na to, proč je to vaše nejoblíbenější památka, co se vám na ní líbí, kde se přesně 

nachází, k jakému účelu slouží, přidáte nějaké historické informace o ní, jaký k ní máte vztah. 

Píšete souvislý text – neodpovídáte na otázky!“ 

Slohovou práci, zasíláte na můj email: stepanka.kratochvílova80@gmail.com .  

D – PS str. 25 cv. 4 (předchozí cvičení máte mít hotové, případně dodělejte), učebnice str. 43,44 

 

5. TŘÍDA 4. – 7.5. Aj – p.uč. Pulcová 
 
A) OPRAVA A KONTROLA 
 

 

 

B) Pokračujeme v procvičování U3 – přítomný čas prostý 
 
V UČEBNICI (do učebnice pište tužkou, nebo si zapište očíslované odpovědi do školního sešitu): 
•na str. 61 vypracujte cvičení 5  
•na str. 67 cvičení 1  
 
C) Nezapomeňte procvičovat v ALFOVI.  
(Cvičení na Alfovi je potřeba vyplnit nejpozději do 10. 5., později již nebude přístupné.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:stepanka.kratochvílova80@gmail.com


 
Český jazyk 

Mluvnice – 1. vyučovací hodina 

Pracovní sešit strana 39a/1,2 a 39b/3,4 

Překontroluj si podle klíče 

 

Mluvnice – 2. vyučovací hodina 

Musíš se naučit zařazovat číslovky ke druhům: základní, druhové, řadové, násobné,  

Číslovky 

-ohebný slovní druh 

Druhy číslovek – nalepit nebo vložit obrázek do sešitu 

 

Za řadovými číslovkami píšeme tečku!! V závodě skončil 6. ze sedmi závodníků. Karel IV. (Karel Čtvrtý) 

Pokud píšeme peníze: 20 Kč nebo 20,- 

Pozor na to, jak číslovky píšeme slovy: (napiš si do sešitu – nauč se) 

8 – osm, 7 – sedm, 4 – čtyři 

1256 – tisíc dvě stě padesát šest (píšeme slova zvlášť) 

54 – padesát čtyři, čtyřiapadesát 

132 – sto třicet dva, sto dvaatřicet 

20letý – dvacetiletý, 6denní – šestidenní,  

6x, 6krát – šestkrát 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8eg9GecZy_4&psig=AOvVaw03noEbbAeV592CTz6hpoeJ&ust=1588606427238000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPick5-CmOkCFQAAAAAdAAAAABAg


52x – padesát dvakrát, dvaapadesátkrát 

Rok 1982 – tisíc devět set osmdesát dva, devatenáct set osmdesát jedna 

Pozor! - dvoje ponožky – znamená 2 páry ponožek 

- dvojí ponožky – znamená dva páry ponožek různého druhu – například nízké a vysoké 

 

Mluvnice – 3. vyučovací hodina 

Pracovní sešit strana 40/1,2,3,4 

Překontroluj si podle klíče 

 

Sloh – 1 vyučovací hodina 

Tuto hodinu Slohu propojíme s Vlastivědou. 

Napíšete na 1 stránku v sešitě (můžete psát i na počítači – pak to bude kratší) téma: Moje 

nejoblíbenější pražská památka 

V textu se zaměříte na to, proč je to vaše nejoblíbenější památka, co se vám na ní líbí, kde se přesně 

nachází, k jakému účelu slouží, přidáte nějaké historické informace o ní, jaký k ní máte vztah. 

Píšete souvislý text – neodpovídáte na otázky! 

Slohovou práci posíláte mailem paní učitelce Kratochvílové. 

 

ANGLIČTINA  5.tř, p.uč. Burdová 

 

Po 4.05. 

PS str. 35 cv. 8 Odpověz na otázky. Procvičuj si slovíčka v PS str. 69 – 70 lekce 4A , 4B. 

Otevři si mcourser , učebnici lekce 4C  -  poslechni si video a odpověz na otázky v učebnici 

str. 78 cv.1 

Opiš si slovíčka v oranžovém rámečku v učebnici na str. 78 do slovníčku a potom si otevři PS 

na str.70 a vypiš si k nim české výrazy. 

Út  5.05. 

PS  str.cv. 1,2,3,4,5. Vše si zkontroluj v mcourser. 

 

 
 
 
 



Matematika (4. 5. – 7. 5.) 

 
 
 



 
v

 
Výklad: (opakování) Názvy a členy matematických operací 
 
sčítání: 1. sčítanec + 2. sčítanec = součet 
odčítání menšenec – menšitel = rozdíl 
násobení 1. činitel . 2. činitel = součin 
dělení dělenec : dělitel = podíl 
 

Cvičení: učebnice str. 11/ 1, 3, 7 str. 12/2, 5, 6; pracovní sešit str. 9, 10 
 
Pozn.: 12/6 Průtok 38 800 l/s znamená, že daným místem proteče za 1 sekundu 38 800 litrů vody. 
 
 
 
 
 



Přírodověda 4.-7.5. 

Kontrola z minulého zadání 

Roční 
období 

Začátek na 
S polokouli 
(datum) 

Označení tohoto dne Jaké roč. období 
začíná na J 
polokouli? 

Délka dne (v 
hodinách) 

Délka noci (v 
hodinách) 

JARO 21.3. jarní rovnodennost podzim 12 12 

LÉTO 21.6. letní slunovrat zima 16 8 

PODZIM 23.9. podzimní rovnodennost jaro 12 12 

ZIMA 21.12. zimní slunovrat léto 8 16 

 

 

Vytiskni si a vypracuj pracovní list. Odpovědi si zkontroluješ podle zvukového komentáře, který zašlu 

v průběhu týdne, případně na zoom konzultaci. Následně vypracuj test v Alfovi – nejlépe do 10.5. 

 

Opakování – pohyby Země 

 

1.Doplň pojmy do textu. 

 

        366                      Slunce                              24 h.                            2                           osa                      4                 

                365 a ¼ dne                roční období                 1                    29                       365               den a noc 

 

Planeta Země vykonává ………… základní pohyby. Země se otáčí kolem své ……………… . Doba oběhu je 

…………………. a tento pohyb je příčinou střídání ……………………………………… . Země se dále otáčí kolem 

……………………………. . Tento pohyb trvá přesně ……………………….. a je příčinou střídání 

…………………………………………………. . Běžný rok má ……………… dní, ale jednou za …………. roky je rok 

přestupný, který má ……………… dní. V přestupném roce je měsíc únor o ………… den delší, proto má 

celkem …………. dní. 

 

 



 

2.Prohlédni si obrázek a odpověz na otázky. 

 

a)Na obrázku Země vyznač jižní pól a rovník. 

b)Vybarvi část Země, která má v tuto chvíli noc. 

c)Na kterém pólu Země je při tomto postavení Země a Slunce polární den? 

3.Odpověz na otázky. 

a)Kdy začíná na S polokouli jaro? Jak se tento den nazývá? Jak jsou dlouhé den a noc? 

 

b)Kdy začíná na S polokouli zima? Jak se tento den nazývá? Jak jsou dlouhé den a noc? Jaké roční 
období na J polokouli? 

 

c)Jaké jsou podzimní měsíce? Jaké jsou letní měsíce? 
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