
                5._náplň učiva_27.4.-30.4. 

 Učivo Učebnice  Pracovní 
sešit 

Další informace Vyu
čují
cí 

ČJ 
(5h) 

Zdvojené 
souhlásky 
 
 
 
 
1.května bude 
st. svátek, na 
internetu najdi 
informace o 
tomto svátku a 
podstatné 
informace zapiš 
do sešitu PSANÍ 

str. 29 (33) 
přečíst 
str.30 (34)/7 
do šk. sešitu 

 Na adrese: https://www.online 
cvice ni.cz/exc/list_sel_to pic 
s.php 1. stupeň-5. ročník-stavba 
slova-přípony ný, ní(dvojvýrazy) 
1,2,3. Doplň, nech zkontrolovat a 
pošli na moji adresu 

 
 
 
 
Vo 

M  
(4h) 

Opakování str.19/1,3,6,7 
přes F.  cv.2 do 
šk. sešitu 

str. 17 celá Na adrese: https://www.online 
cvice ni.cz/exc/list_sel_to pic 
s.php 1. stupeň-5. 
ročník-matematické 
pojmy-název členů01-03.Dejte 
zkontrolovat a pošlete výsledky. 

 
Vo 

AJ 
(2h) 

6. lekce - Is he 
famous? 
Přítomný čas 
průběhový - 
otázka, oblečení 

s. 56,57 - Přečti si 
článek a odpověz 
na otázky ze cv. 2 
do sešitu, 
3, 4- přiřaď 
obrázky 
5 - napiš co mají 
lidé na fotografii 
na sobě 
7 - Napiš otázky a 
krátké odpovědi 

s.50,51 Z pracovního sešitu si opiš 
tabulku s gramatikou - Přítomný 
čas průběhový - otázka, krátké 
odpovědi s. 74 
Am I wearing a T-shirt? - Mám na 
sobě tričko? Yes, I am. Ano. 
No, I´m not. Ne .... 
… What are they wearing? Co 
mají na sobě? 

 
Th 

INF 
(1h) 

Informace, 
informační 
zdroje, 
informační 
instituce 

Podívej se na informace v následujících informačních zdrojích, které 
se týkají Svátku práce: 
http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/svatek-prace-3/ 
https://www.vimvic.cz/clanek/svatek-prace-na-co-mate-narok 
https://www.novinky.cz/tema/clanek/1-kveten-40069896 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek_pr%C3%A1ce 
Zjisti informace o tomto státním svátku, který nás příští týden čeká. 
Můžeš zkusit vyhledat ještě další zdroje informací. 

 
 
Kašp 

PŘ 
(1h) 

Řídící centra 
lidského těla 

str. 64-někdo 
máte možná jinou 
str. 

str.36, 37 Z učebnice si do sešitu vypište 
důležité informace. 

 
Vo 

http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/svatek-prace-3/
https://www.vimvic.cz/clanek/svatek-prace-na-co-mate-narok
https://www.novinky.cz/tema/clanek/1-kveten-40069896
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek_pr%C3%A1ce


Vl 
(2h) 

Opakování 
 
dějiny 
 
ČR - součást 
Evropy 
zeměpis 

str.34 
 
 
 
str. 38-39 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
str.28 
 
str.22 

Do sešitu napište krátké 
odpovědi na otázky 1-6. 
 
 
Do sešitu vypište nejdůležitější 
informace. 
 
 
 

 
 
Vo 

Pv 
(2h) 

Blíží se 
čarodějnice 

  Z odpadu(nemusí být jen plast) 
vyrobte čarodějnici a foto mi 
pošlete. Ještě k minulému úkolu. 
Někteří jste vyrobili pokrmy, na 
které jsem dostal chuť. Jste 
šikovní. 

 
Vo 

Tv 
(2h) 

Svaly zad 
 
 
 
 
 
Běžecká abeceda 

Leh na břiše, dlaně pod čelem, zvedáme horní část těla s vydrží cca 3 
sekund po 10 opakováních. (hlavu nezaklánět, držet ji v prodloužení 
trupu). 
Vzpor klečmo - záda střídavě prohnutá (kočka) a vyhrbená (pes) 10x. 
Vzpor klečmo - předpažit pravou ruku a zanožit levou nohu x 
předpažit levou ruku a zanožit pravou nohu (výdrž 3s a opakujte 
alespoň 10x, držte tělo v rovině). 
Poskoky stranou, překládání, poskoky z pravé a levé nohy se 
střídavým zvedáním paží, zakopávání (patama dotek hýždí), 
předkopávání (vysoká kolena). Stačí vám úsek cca 10m nebo dle 
možností. 
 

Pol 

      

 

 


