
Úkoly 5. třída od 30.3.-3.4.2020 

 

Vážení rodiče, moc Vás zdravím a zasílám úkoly.  Kostelecká 

 

Matematika 

Desetinná čísla, opakování dělení dvojciferným číslem 

 

Učebnice str. 90/ cv. 24,26,27,28 

                Str.91/cv.29, 30, 32-ústně, 33,34,35 

 Geometrie –Střed a osa úsečky 

str.92/cv.1,2,3 

Pracovní list 

 

Prosím o zaslání na email: skolakos@email.cz (M,AJ) 

 

Výuka : www.umimematiku.cz/cviceni-desetinna cisla 

 

Aj -18. lekce 

 

Did you play chess last weekend? 

Slovní zásoba, zapsat, naučit 

Učebnice str.48,48 

Pracovní sešit str.49/cv.1,2,3 

Str.49 / cv.4 –ústně 

Minulý čas –vysvětlení a procvičení 

www.anglictina-bez-biflovani.cz/minulé časy 

Minulý čas prostý 

procvičovani: www.umimeanglicky.cz 

 

Přírodověda 

 

Trávicí soustava 

Učebnice str.82-84 

Co je důležité –přečíst  

Otázky a úkoly 1 až 6 –ústně 

www.rysava.websnadno.cz 

 

Vlastivěda 

 

Česká kultura a společnost v II. polovině 19. století 

Učebnice str.55-57 

Co je důležité –přečíst naučit 

ústně otázky a úkoly 

mailto:skolakos@email.cz
http://www.umimematiku.cz/cviceni-desetinna
http://www.anglictina-bez-biflovani.cz/minulé
http://www.rysava.websnadno.cz/


Český jazyk 5. třída 

Stupňování přídavných jmen 

V učebnici českého jazyka si přečti cvičení 1 na straně 104. Na straně 105 

můžete napsat do sešitu cvičení c). 

Důležité : růžová tabulka v učebnici str.105  přečtěte si a opište na čtvrtku- 

obálka 

Str. 105 cvičení 3- doplňte koncovky příčestí minulého…………… ústně. 

Str. 106 cvičení 4- doplňte a napište…..pokud máte možnost, cvičení mi můžete 

vyfotit a zaslat e-mailem. 

Nezapomínejte si průběžně opakovat vyjmenovaná slova a na níže uvedených 

odkazech si on-line procvičujte doplňovací cvičení. 

www.umimecesky.cz 

Sloh 

Zkuste napsat slohové cvičení a zaslat mi na e-mail skolavej@seznam.cz 

Téma : Jaro 

Zaměřte se na popis jarní přírody a změny, které s jarem přicházejí. Slohové 

cvičení nemusí být příliš dlouhé. Můžete napsat na počítači. 

Čítanka str. 98  Kde domov můj? 

Využijte www.youtube.com  J.K.Tyl Fidlovačka 

Nezapomeňte, že každý máte povinnou četbu jedné knihy dle vlastního výběru. 

Moc vás všechny zdravím a věřím, že společnými silami vše zvládneme. Přeji 

vám hlavně zdraví a děkuji za spolupráci. Pokud budete chtít cokoliv vysvětlit, 

pište na e-mail. S pozdravem Pavlína Vejmelková 

  

 

http://www.umimecesky.cz/
mailto:skolavej@seznam.cz
http://www.youtube.com/
http://j.k.tyl/

