
                5._náplň učiva_25.5.-29.5. 

 Učivo Učebnice  Pracovní 
sešit 

Další informace Vyu
čují
cí 

ČJ 
(7h) 

Zájmena 
ukazovací,tázací, 
vztažná. 
 
Čtení - psaní 
 
 
Sloh  

str. 98-99 
nebo 
102-103 
 
str. 127-128 

str. 53-54 Přečti si modré rámečky a 
zapamatuj si, která zájmena jsou 
ukaz. tázací a vztaž. 
Do šk. sešitu 98/9  99/14 
 přečti si článek a do sešitu 
PSANÍ vypracuj úkoly za článkem 
(odpovědi celou větou). 
Ve slohovém sešitě máte 
vypsanou osnovu, jak má vypadat 
správně napsaný dopis. Podle 
toho napište dopis kamarádovi, 
jak jsi prožil období domácího 
studia. 

Vo 

M  
(5h) 

Jednotky času 
 
Části z celku 
 
Procvičování 
 
 
Geometrie 

str. 27/1,2 
přes F 
28/1 přes F 
 
29/1,3,6,7 do 
šk. sešitu. 
 
str.32-33 
32/1,2 
33/2,4 

str. 23 
 
str. 24 
 
str. 25 
 
 
 
 
str. 24-25 

Na adrese: https://www.online 
cviceni.cz/ exc/list_sel_topics.p 
hp najdi 1.stupeň pro 
5.ročník-převody 
jednotek-převody na ml-  29, 30 
Opět: doplň, zkontroluj a pošli 
výsledky. 
Prostudovat. 
Výsledky zapiš do Doplňovacího 
sešitu k učebnici. 

Vo 

AJ 
(3h) 

Lekce 7 - přítomný 
čas prostý x 
průběhový 

str. 66 - 
přečti si text 
a vypiš 3 věty 
v přít. čase 
průběhovém 
a 3 věty v 
přít. čase 
prostém, 
pošli mi je 
mailem 
66/1 - doplň 
věty a 
zkontroluj si 
je podle klíče 
Grammar - 
opiš z klíče 
67/2 Opiš 
věty se 
správnými 
slovy 

str. 
58/1,2,3 - 
doplň 

Prostuduj si gramatiku WB s. 
74-75 - Přítomný čas prostý a 
průběhový 
 
Zopakuj si měsíce 
https://www.learningchocolate.c
om/content/months  
 
a čísla 
https://www.learningchocolate.c
om/content/ordinal-numbers-1 
 
https://www.learningchocolate.c
om/content/ordinal-numbers-2 
 
https://www.learningchocolate.c
om/content/ordinal-numbers-3 

Th 

https://www.learningchocolate.com/content/months
https://www.learningchocolate.com/content/months
https://www.learningchocolate.com/content/ordinal-numbers-1
https://www.learningchocolate.com/content/ordinal-numbers-1
https://www.learningchocolate.com/content/ordinal-numbers-2
https://www.learningchocolate.com/content/ordinal-numbers-2
https://www.learningchocolate.com/content/ordinal-numbers-3
https://www.learningchocolate.com/content/ordinal-numbers-3


INF 
(1h) 

Multimediální 

využití počítače 

V dnešní době mají počítače již bohaté využití. 

Napiš referát na téma: Multimediální využití počítače 

Některé informace budeš už znát, ostatní vyhledej. 

Rozsah je 1 stránka v programu MS Word nebo 6 snímků v 

programu MS PowerPoint, pokud budeš umět. 

Uveď zdroje informací. (Píšou se nakonec pod úkol.) 

Můžeš vložit do úkolu obrázek a udělat ho hezčím. 

Odešli na e-mail do 29. 5.  

Kašp 

PŘ 
(2h) 

Osobní bezpečí. 
 
 
 
Předcházíme 
nemocem a úrazům 

str. 70 
Do sešitu 
opiš růžový 
rámeček. 
 
str.71 

 
 
 
 
 
str. 38-39 

 
 
 
 
 
Do sešitu vypiš nejdůležitější 
informace. 
Na vašem mailu najdete pracovní 
list Opakování. Vyplněný list mi 
pošlete. Prosím, vyplňte to 
tiskacím písmem a bludiště 
slabým fixem. 

Vo 

Vl 
(2h) 

Dějepis - Pokus o 
nápravu. 
Přišla “Sametová 
revoluce” 
Zeměpis - Vodstvo, 
obyvatelstvo, 
hospodářství 

str. 38-39 
 
 
 
str. 44-45 

str. 30. 
 
 
 
 
str. 25-26. 

Do sešitu vypiš to důležité z 
přečtených kapitol. 
 
 
Vypiš to nejdůležitější.  

Vo 

Pv 
(2h) 

Dobře si přečti v 
učebnici 
PŘÍRODOVĚDA 
Postup př iošetření 
drobných poranění. 

   
 
Popros maminku nebo tatínka o 
spolupráci a ošetři jim fiktivní 
poranění. pokud nebudou proti 
pošli mi foto. 

Vo 

Tv 
(2h) 

Outdoor aktivity 
 
 
Svaly břišní 
 
 
 
 

Např. jízda na kole, in line brusle, koloběžka, skateboard, 
švihadlo, běh vytrvalostní cca 1000m, běh terénem atd 
 
Leh na zádech, podpor na předloktí: 
- kreslení číslic 
- stříhání 
- natažené nohy ve výdrži paty těsně nad zemí cca 10s 
- sedy a lehy cca 10x 
 
Sklapovačky 10x 
 

Pol 

      
 

 


