
Vlastivěda od 6.4. 

Zeměpis  

Učebnice str. 30 

Přečíst, udělat krátký zápis do sešitu, PS str. 16 

https://www.youtube.com/watch?v=WUgsRXP-

lIc&list=PLUqmu81o92snwcAAa10bT2frB1S95MyNS&index=3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H_NvrbEOpBI&list=PLUqmu81o92snwcAAa10bT2frB1S95MyNS

&index=4 

 

Dějiny 

Učebnice str. 36,37 

pracovní sešit 22 celá strana 

Strana 23, cvičení 1,2,3 

https://www.youtube.com/watch?v=uXTHAUQt5aU 

 

Přírodověda 5. třída 6.-8. 4. 

Dle zaslané prezentace a zvukového komentáře zopakovat téma: Sluneční soustava. Po Velikonocích 

– v úterý 14.4. bude zadán test v Alfovi. Prosím o jeho vyplnění do pátku 17.4. 

 

Český jazyk 

1) Stáhněte si program zoom. Napíšu vám link, díky kterému se můžete přihlásit na mou 

hodinu, která bude věnována konzultacím. Připojení na hodiny není povinné a záleží na 

vašich možnostech. Pro vaši třídu je určen čas: úterý 9 – 9.30, čtvrtek 10 – 10.30. Vždy v tyto 

dny, dokud bude domácí výuka. (Více píše pan ředitel na stránkách školy) 

 

https://us04web.zoom.us/j/4660018862 

 

2) Ve středu vám pošlu test v programu Alf, na přídavná jména podle vzoru mladý, jarní. Ten 

musíte vyplnit, proto si učivo do té doby opakujte. Test vyplňte do 15.4. 

3) Vyučování je tento týden od pondělí do středy, protože ve čtvrtek a pátek jsou prázdniny. 

Vyučování začne až v úterý, protože v pondělí jsou Velikonoce. 

 

Mluvnice – 1. vyučovací hodina 

Pracovní sešit strana 22/1,2,3 (cvičení nahoře na stránce je dobrovolné), 23/4,5,6 

Sami si kontrolujete podle klíče a neposíláte mi. 

https://www.youtube.com/watch?v=WUgsRXP-lIc&list=PLUqmu81o92snwcAAa10bT2frB1S95MyNS&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=WUgsRXP-lIc&list=PLUqmu81o92snwcAAa10bT2frB1S95MyNS&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=H_NvrbEOpBI&list=PLUqmu81o92snwcAAa10bT2frB1S95MyNS&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=H_NvrbEOpBI&list=PLUqmu81o92snwcAAa10bT2frB1S95MyNS&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=uXTHAUQt5aU
https://us04web.zoom.us/j/4660018862


Mluvnice – 2. vyučovací hodina 

Pracovní sešit strana 24/8,9,10, 25 a/11,12,13 

Sami si kontrolujete podle klíče a neposíláte mi. 

Čtení 

Stále si čtete knížku, kterou jste si vybrali. Doufám, že mi již všichni poslali mailem, jakou knížku 

budou číst. 

Sloh 

Již druhou vyučovací hodinu vytváříte krásný barevný komiks, na který se velice těším.  

Založíte do desek a prohlédnu si ho, až budete ve škole 

 

5. třída 6. - 8. 4. angličtina p. uč. Pulcová 

Hodina 1  
 
KONTROLA A OPRAVA 
 
1) Písnička – přídavná jména: 
 
1 - t 
2 – a 
3 – s 
4 – b 
5 – r 
6 – c 
7 – q 
8 – d 
9 – p 
10 – e 
11 – o 
12 – f 
13 – g 
14 – n 
15 – h 
16 – m 
17 – i 
18 – l 
19 – j 
20 – k 
 
2) Věty 
Kladné věty 
1) A. and T. drink tea for breakfast. 
2) J. plays the drums after school. 
3) B. brushes his teeth in the morning and in the evening. 
4) V. and T. like mathematics. 



5) J. likes animals. 
6) S. and D. are brothers. 
7) P. watches TV in the evening. 
8) V. reads books in the afternoon. 
9) E. dances everyday. 
10) F. has two younger brothers. 
11) E. and N. get up early. 
 
Zápory 
-věty jsou stejné, mění se jen sloveso 
1) don´t drink 
2) doesn´t play 
3) doesn´t brush 
4) don´t like 
5) doesn´t like 
6) aren´t 
7) doesn´t watch 
8) doesn´t read 
9) doesn´t dance 
10) doesn´t have 
11) don´t get up 
 
Hodina 2  
 
1) SPOJTE ANGLICKÁ SLOVA S OBRÁZKY (KDO CHCE, MŮŽE VYBARVIT) 



 
  
 
2) PÍSNIČKA PRO RADOST (ZKUSTE SI PŘELOŽIT, CO VŠECHNO EASTER BUNNY DĚLÁ) 
https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc 

3) PROCVIČUJTE NA ALFOVI 

HAPPY EASTER!!!  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc


ANGLIČTINA  5.tř. p. uč. Burdová 

Milí rodiče a žáci, 

Chci pochválit většinu z vás, kteří se pečlivě věnujete samostudiu anglického 

jazyka. Domnívám se, že nám to funguje, když vás upozorním na chyby a vy si je 

uvědomíte. Bohužel, stále někteří nejsou se mnou v kontaktu . Brzy se budeme 

setkávat online a spoustu věcí si ujasníme a taky vysvětlíme. Chtěla jsem poslat 

test, ale odkládám ho až po velikonocích na další týden. HAPPY EASTER 

Po  6.04. 

Učebnice str. 70  

Úkol č.1 

Do velkých sešitů si vypiš činnosti / slovesa/, které vidíš. Celkem 20. Vyhledávej, 

pokud nevíš, hlavně , ať to máš správně napsané. 

 

Úkol č.2 

Budeš do sešitu psát otázky + odpovědi   

1/ What time DOES Tom wake up?  He wakes up at quarter to seven. 

2/ What time DOES Tom get up?  He gets u pat ten to seven. 

 

 

Út  7.04  

Budeš trénovat gramatiku 

LINK https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-be-have-present-2-

uroven/1458 

https://www.umimeanglicky.cz/tetris-present-simple-positive-negative-

question?source=explicitMapGlobal 

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-simple-tense-2-uroven/308 

 

 

 

https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-be-have-present-2-uroven/1458
https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-be-have-present-2-uroven/1458
https://www.umimeanglicky.cz/tetris-present-simple-positive-negative-question?source=explicitMapGlobal
https://www.umimeanglicky.cz/tetris-present-simple-positive-negative-question?source=explicitMapGlobal
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-simple-tense-2-uroven/308


 

 

Matematika 6. 4. – 8. 4. 



Nejprve se omlouvám, úplně na konci minulého výkladu se mi vloudila do zaokrouhlování jedna 
číslice navíc, ale s tím jste si jistě poradili. 

 



 
Cvičení: učebnice str. 10, pracovní sešit str. 8 
(uč. cv. 10 Jen pro připomenutí: odčítání  7 – 5 = 2   ↔ menšenec – menšitel = rozdíl) 
Užijte si velikonoce, mějte se. 
 


