
5. třída - učivo 6.4. – 8.4. 

Pondělí 6.4. 

ČJ – ještě se budeme věnovat stupňování přídavných jmen. Uč. 99/4, věty zapište do ŠS, 100/přečti si žlutou 

tabulku nahoře a ústně doplň cv.6. Žlutou tabulku pod cv. 6 přepiš do ŠS a zapamatuj si tvary 

nepravidelných přídavných jmen. PS 51/4 doplň do seš. a správné výrazy zapiš do testíku v odkaze 

https://forms.gle/iZbkT31qZLLjnxaW7  Po ukončení testu, kliknete na ODESLAT a já vaši práci ihned 

uvidím. Současně se vám objeví možnost OTEVŘÍT SKÓRE, na kterém uvidíte sami, jak jste pracovali a 

správná řešení.  

Učivo si můžeš procvičit na odkaze 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_stupnovani2.htm 

M – z páteční geometrie jsem nedostala od všech vyfocený úkol. Pokud někdo v pátek nedostal zadání 

úkolů, ozvěte se mi, ať vše můžeme dát do pořádku a něco vám nechybí. Prosím, abyste si udělali kontrolu 

cv.2 na str. 92. Měli jste porovnat vzniklé úsečky, ale ty nejprve musíte narýsovat. (Správně to měli pouze 

Robin, Honza a Nicol. – Máte u mě MIMONĚ.) Příklad možného řešení je na vloženém obrázku v příloze. 

Záleží, kde máte umístěné body M, P, T na ose o. Úsečky si do vašich prací dorýsujte. 

Dnes se podíváme na odčítání desetinných čísel. Uč. 103/1 – prohlédni si grafické znázornění pomocí 

kartiček a na číselné ose, pozorně si přečti červené věty. Cv. 2 si projdi a vypočítej ústně, cv. 3 zapiš do ŠS. 

Dej pozor na to, jaký řád odčítáš.  

Sčítání a odčítání desetinných čísel si můžeš procvičit na daném odkaze.  

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php 

VL – dokončíme učivo o Slovensku. Uč. 46,47 – přečti. Ze str. 46 z modrého rámečku se pokus odpovědět 

na otázky a vyhledej daná pohoří v mapce na této straně. PS 40/2,3,5. ( Kdo má již přístup do TAKTIKU 

může si svou práci v PS zkontrolovat a pod žlutým puntíkem najdete pověst zajímavost o hradě Čachtice.) 

Zápis (viz. příloha). 

Povrch: převážně hornatý 

- pohoří Karpaty tvoří 

 Vysoké Tatry (nejvyšší hora: Gerlachovský štít - 2 655 m n.m.) 

 Nízké Tatry 

 Malá Fatra 

 Velká Fatra  

- nížiny – Podunajská, Východoslovenská 

Vodstvo: Dunaj, Váh, Hron, Nitra 

Zemědělství:  

nížiny: kukuřice, pšenice, ovoce, zelenina 

horské louky: ovce a krávy 

Průmysl: hutní (Košice), chemický (Bratislava), dřevozpracující (mnoho lesů) 

Slovensko je členem NATO a EU. 

 

ČT – dnes byste měli mít opět zapsáno ve čtecím deníčku, jak jste pokročili se čtením své knihy. Pokud 

někdo z vás dočetl knihu, můžete si vytisknout a vyplnit čtenářskou kartu (a můžete mi ji poslat na mail). 

Dnes pro vás nemám konkrétní úkol z vaší četby, ale speciální úkol pro ty, kteří rádi čtou a chtějí čtením 

pomáhat druhým. Můžete se podívat na webové stránky https://www.ctenipomaha.cz/ , kde svou přečtenou 

knihou pomáháte druhým. Je tam jednoduchá registrace, kterou zvládnete hravě a můžete si prozkoumat, jak 

je pomoc jiným snadná i pro děti vašeho věku.  
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Úterý 7.4. 

Včera jste zvládli testík skvěle. Jak jsem již psala, někteří jste psali na začátku slov velké písmeno, což jsem 

nebrala jako chybu (ale uprostřed věty velké písmeno v těchto slovech nepíšeme). Také jste psali celou větu, 

ale pokud byl tvar slova správný, je to v pořádku. A někomu uteklo písmenko, stane se. Ale POZOR na 

slovo dobrý… Patří mezi nepravidelná přídavná jména a tvary těchto př.jm. jste si přepisovali do seš. Takže 

dobrý – lepší – nejlepší.  

ČJ – Dnes budeme ve stupňování přídavných jmen ještě pokračovat PS Přídavná jména 25/Pozor! – přečti 

celou stránku a barevně vyznač podle zadání.                                                                                       

V prvním odstavci jsou př.jm. zakončena na v 1. stupni –mný, ve 2. a 3. stupni píšeme –mnější, vyznač si 

koncovky oranžově.                                                                                                                                          

Ve druhém odstavci jsou př.jm. zakončena na v 1. stupni –mý, ve 2. a 3. stupni píšeme –mější, vyznač si 

koncovky zeleně.                                                                                                                                              

Ve třetím odstavci jsou př.jm. začínající v 1. stupni j, ve 3. stupni píšeme vždy –jj-, zdvojené hlásky si 

vyznač modře. 

PS Přídavná jména 27/4 (cv. nemá číslo, je na této stránce nahoře). Toto cv. prosím vyfoťe a pošlete mi do 

mailu. 

Pro RYCHLÍKY – PS 50/2,3 – pracuj podle zadání. 

M – uč. 103/pozorně si přečti červené věty nad cv. 5, cv. 5 pečlivě přepiš do ŠS a vypočítej. Výsledky 

příkladů zapiš do testíku na https://forms.gle/WZFAfEpHZ3jdJZgt8  a uvidíš, jestli jsi počítal správně. 

Zkušku si můžeš provézt sčítáním. Uč. 104/pozorně si přečti červené věty nad cv. 6, cv. 6/žluté příklady 

pečlivě přepiš do ŠS a vypočítej, zkoušku proveď na kalkulačce sčítáním. 

Sčítání a odčítání desetinných čísel si můžeš procvičit na https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-

desetinna-scitani-2-uroven/3331 

PŘ – podíváme se na Trávicí soustavu. Uč. 60/přečti, PS 33/9 (kontrolu si můžeš provézt v TAKTIKU), 

zápis a obrázek (viz. příloha) – do seš. napiš nadpis Trávicí soustava, vytiskni tabulku (nebo ji přepiš podle 

toho, co k sobě patří) a popiš obrázek (nebo ho zjednodušeně překresli). Své znalosti o trávicí soustavě si 

můžete procvičit na http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/traveni.htm . DÚ  na volné dny (uč. 

61/oranžový rámeček s postavičkami) – výsledek měření za 2 dny zapiš do seš.  
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Na Vašem oblíbeném videu si můžete připomenout a ukázat rodičům, jak je důležité, mýt si ruce… 

https://www.youtube.com/watch?v=JN5tIHjxwmI 

Středa 8.4. 

ČJ – dnes je středa a čeká nás tedy diktát. Pozor, je to opakování všech druhů přídavných jmen. Takže musíš nejprve 

rozhodnout, jestli je přídavné jméno tvrdé, měkké nebo přivlastňovací. (Tvrdé – mění se koncovka –ý, -á, -é a dosadíš 

do slovního spojení; měkké – koncovka –í, píšeš tedy –í; přivlastňovací – ptáš se ČÍ? – a ukážeš si na podstatné 

jméno, které určuje přídavné jméno – TI, píšeš –i, TY, píše –y, TA, píšeš – a. Zůstaneme u vyzkoušené cesty. Doplníte 

správná písmena v diktátu na odkaze a dáte odeslat výsledek e-mailem pod diktátem na můj mail 

moravcova.jana@zspaseka.cz 

 

http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=74&sel=1                                    

PS Přídavná jména 26/2 

Pro šikovné RYCHLÍKY  - otevřete si taktik, uč. ČEŠTINA 5 (modrá) – 50, 51 52/žárovička. V případě si vyber další 

doplňovací cvičení nebo osmisměrku o přídavných jménech.  

 

M – počítání s desetinnými čísly se pocvičíme na slovních úlohách. Pracuj do ŠS. Uč. 104/7 – napiš a) – odhadni, 

vypočítej a zapiš odpověď. Stejně postupuj u b). Uč. 104/9,10,11 (14) – řeš jako slovní úlohu (zápis, výpočet, 

odpověď).  

Práce pro RYCHLÍKY (nebo pro nudící se děti o velikonočních prázdninách) – PS 32/od cv.1, dále… 

IT – myslím, že největší zkouška schopnosti práce s počítačem bude pro každého dnešní videohovor na odkaze 

https://jitsi.ssps.cz/CleverDutiesRecommendBrightly ... 

Dnešní den bychom za normálních okolností věnovali projektovému dni HODY HODY DOPROVODY. Když jsme si ho 

nemohli udělat u nás ve škole, připravili jsme pro Vás jednotlivé aktivity v prezentacích a dalších pracovních listech - 

náměty na zdobení vajíček, vaření a pečení, tatarů pletení. A taky trochu poučení - Velikonoce u nás a v Anglii... 

Můžete nahlédnout na webové stránky školy http://obecpaseka.cz/skola/ , kde v DOKUMENTECH úplně dole najdete 

různé náměty, jak si Velikonoce ozdobit i doma, třeba ve spolupráci se sourozenci nebo rodiči. Najdete tam recept na 

Velikonočního zajíčka, pomazánku, sušenky a taky nějaké omalovánky a další. Mrkněte. 
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