5. třída - učivo 27.4. – 30.4.
Pondělí 27.4.
ČJ – podíváme se na další zájmena osobní – on, ona, ono, oni, ony, ona. Musíme se naučit rozlišit délku
samohlásky podle pádů. Budeme se věnovat hlavně zájmenu ONA. Do ŠS napiš nadpis Zájmeno ONA. Uč.
117/pomůcku u VYKŘIČNÍKU přepiš do ŠS. Když doplňuješ tvary zájmena ona, vždy si místo něho dosaď
tvar TU = JI/NI nebo TÉ = JÍ/TÉ.
Přečti si tabulku a sdělení pod ní na odkaze https://www.gramar.in/cs/category.php?category=jii a na
základě této tabulky vyřeš úkol https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ea5ba6a716a3 . Po skončení
klikni na MÁM HOTOVO a uvidíš, jak jsi pracoval.
Uč. 117/13 – vyřeš ústně. PS 57/C.1a) – pracuj podle zadání, cv. vyfoť a pošli na mail
moravcova.jana@zspaseka.cz
Kdo si chce zopakovat druhy zájmen, může se dnes v 11:30 podívat na UčíTelku… Téma: Seznámíme se
s druhy zájmen; Pomůcky: materiál z přílohy, papír, tužka
M – pokračujeme v procvičování početních úkonů s desetinnými čísly. Uč. 111/5 – pracuj do ŠS, zapiš
správně pod sebe a vypočítej. Pohlídej si, jestli sčítáš nebo odčítáš. Uč. 112/10 – pracuj do ŠS, pokud Ti
některé příklady nejdou vypočítat zpaměti, přepiš si je správně pod sebou a vypočítej. (Po vypočítání
proveď zkoušku na kalkulačce, případné chyby si oprav).
Sčítání a odčítání desetinných čísel si můžeš procvičit ve střílečce https://www.umimematiku.cz/strileckadesetinna-cisla-scitani-a-odcitani?source=explicitKC
VL – dokončíme učivo o Německu. Uč. 50, 51 – místa, o kterých čteš, si vyhledej na mapce Německa. Do
seš. napiš zápis (viz. příloha). PS 42/vypracuj všechna cvičení (Správnost si můžeš ověřit v interaktivním
sešitě TAKTIK.) https://interaktivita.etaktik.cz/book/42.1
Povrch:
-

jih území - převážně hornatý
o Alpy - nejvyšší hora: Zugspitze – 2963 m n.m.)
sever území – nížiny (budování říčních průplavů)
o Severoněmecká nížina

Vodstvo:
- řeka Labe - ústí do Severního moře
o Hamburk - největší německý přístav
- řeka Mohan - vlévá se do Rýna
o největší letiště Frankfurt nad Mohanem
Zemědělství: chmel (výroba piva), brambory, obilniny, ovoce, zelenina, vinná réva
Průmysl:
- hospodářsky nejsilnější v Evropě
- nerostné suroviny – černé ahnědé uhlí, draselné soli
- výroba dopravních prostředků – auta, lodě, letadla
- chemický průmysl
Německo je členem NATO a EU.
Znalosti o Německu si můžeš ověřit na lehkém online testíku https://testi.cz/testy/evropa/nemecko/
Připomínám, že zítra nás čeká testík z PŘ na KOSTRU, SVALOVOU SOUSTAVU A DÝCHACÍ
SOUSTAVU (tzn. str.55-58)

Úterý 28.4.
ČJ – pokračujeme v tvoření správných tvarů osobních zájmen on, ona, ono, oni, ony, ona. Při práci Ti může
pomoci tabulka z přílohy.

Uč. 117/14 – pracuj podle zadání (př. Musíme mamince pomáhat. = Musíme jí (TÉ) pomáhat.) – ústně,
pomáhej si zájmeny TU/TÉ a ve výslovnosti délku přeháněj.
PS 57/2 – nově máme zájmeno ON, ONI – pomůcka v závorce (3. pád - těm = jim, nim X 7. p. – tím = jím,
nim). 57/3 – pracuješ opačně jako u cv.1, tzn. do závorky napíšeš 1.p. zájmena, ze kterého daný tvar vznikl
(př. Věříš jim (ONI)? Kdo, co? – oni; Napíšeme jí (ONA) o tom. Kdo, co? – ona.)
Zopakuj si psaní tvarů zájmena já https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-psani-mne-me-2-uroven/936
M – Uč. 113/22 - pracuj do ŠS, pokud Ti některé příklady nejdou vypočítat zpaměti, přepiš si je správně pod
sebou a vypočítej. Uč. 112/16, 14 – řeš do ŠS jako slovní úlohu (zápis, výpočet, odpověď) – dnešní cv.
vyfoť a pošli na mail moravcova.jana@zspaseka.cz
Práce pro rychlíky Uč. 112/20, 15

PŘ – jdeme na slíbený test KOSTRA, SVALOVÁ SOUSTAVA A DÝCHACÍ SOUSTAVA. Otevřete si testík na odkaze
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsxIT3KNf7gLJM5NS_AegugREdHgAwuFvMBXq68uqi9R98g/viewform?usp=sf_link U jednotlivých otázek není dán počet bodů. Ohodnotím si test sama na
základě Vašich odpovědí. Správnost si můžete ověřit po odeslání na ZOBRAZIT SKÓRE. Přeji hodně štěstí.

Ve čtvrtek bude testík na OBĚHOVOU, TRÁVICÍ A VYLUČOVACÍ SOUSTAVU (tzn. str.59-62). Opět je
tedy Vaším úkolem připravit se na test, dát si do pořádku zápisy, obrázky s popisem jednotlivých soustav a
doplnit si cvičení v PS.
Opakovat učivo si můžete na odkazech http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/krevni_obeh.htm
http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/traveni.htm
http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/mocova_soustava.htm
Středa 29.4.
ČJ – je tu středa a s ní diktát. Dnes bude opět zvukový. Vezměte si tedy diktátový sešit, napište dnešní
datum a nadpis MOJE KOČKA. Stáhněte si z přílohy diktát a pusťte si ho. Každý podle svého tempa si
může diktát zastavovat, vracet se a pustit si ho, kolikrát chce. Dokud si nebude jistý, že všemu rozuměl a má
napsáno, jak nejlépe dokáže. Potom mi diktát vyfoťte a pošlete do mailu. moravcova.jana@zspaseka.cz
Moc se na Vaše diktáty těším.
A na co si dát pozor? Hlavně na zájmeno JÁ (mně, mě, mi), ONA (jí, ji) a SE (sebou, s sebou). A dál:
začátek a konec věty, měkké a tvrdé souhlásky, vyjmenovaná slova (při doplňování uprostřed).
Uč. 108/VYKŘIČNÍK – přečti si pozorně, jak zapisujeme přivlastňovací zájmeno NÁŠ v různých pádech.
Je to podobné jako u zájmena ONA. Pomáháme si zájmenem TU – krátce NAŠI, TĚCH, TĚM – krátce
NAŠICH X TÉ, TOU – dlouze NAŠÍ, NAŠÍM. Do ŠS napiš nadpis ZÁJMENO NÁŠ a sdělení u
vykřičníku opiš. Stejně tak postupujeme i u zájmena VÁŠ…
PS 53/2 – pracuj podle zadání.
Učivo o zájmenech si můžeš procvičit s Pánem prstenů na https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovanizajmena-2-uroven/1152

M – připomeneme si výpočet zlomku z části. Uč. 114/29 – pracuj do ŠS. (př. 2/3 z 36 = 36 : 3 = 12 . 2 = 24)
Je to naše magické kolečko. Podobně můžeme vypočítat i s desetinnými čísly. Podle tabulky ve cv.31 toto
cv. vyřeš a podobným způsobem vypočítej příklady za cv. 32. Toto cv. vyfoť a pošli mi do mailu.
Výpočet ze zlomku si můžeš procvičit na https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php (cesta www.onlinecviceni.cz – matematika – 5. třída – 09 Zlomky - 04. Výpočet z celku)
IT – Připomínám, že do 30.4. máte všichni odevzdat jednu prezentaci o státu Evropy. Splněno má pouze
Mates, Honza, Šimon, Nicolka a Matyáš. Práci můžete odevzdat jako prezentaci v programu PowerPoint,
nebo WORD. Pokud někdo nemá tu možnost má prezentaci zpracovat na papír a ten odevzdat v daném
termínu do schránky školy. Upozorňuji na to, že tato práce bude hodnocena známkou do VL a IT.
A ještě jednou připomenutí – zítra testík z PŘ na OBĚHOVOU, TRÁVICÍ A VYLUČOVACÍ SOUSTAVU.
Čtvrtek 30.4.
ČJ – dnes si zopakujeme, co všechno umíme o zájmenech. Uč. 118/tabulka shrnutí učiva – pozorně si
tabulku přečti, informace z ní budeš potřebovat. 118/2 – pracuj do ŠS podle zadání (můžeš si pomoci
tabulkou z přílohy, kterou jsem posílala 28.4.), 119/OVĚŘÍME…přečti si otázky a vyber odpověď. Do ŠS
zapiš odpovědi ve tvaru např. 1.a), 2.b),… Přepsané cvičení i zapsané odpovědi mi pošli do mailu
moravcova.jana@zspaseka.cz
Rychlíci můžou vypracovat cvičení z PS 52/2,4, 53/3.1., 54/3, 55/1,2,3
M – uděláme změnu a dáme si geometrii. K dnešní práci si připravte předmět ve tvaru kvádru. Všimněte si,
kolik má stěn (některé jsou většinou ve tvaru obdélníku) – 6, jak dlouhé jsou hrany (úsečky udávající
velikost kvádru) – protější jsou stejně dlouhé.

Budeme počítat POVRCH KVÁDRU. Pro lepší pochopení učiva nejprve shlédni video, ve kterém je
popsané, jak se tvoří vzoreček pro výpočet povrchu kvádru. https://www.youtube.com/watch?v=VrMSFFn15Oo
Uč. str. 115/přečti si červené věty na stránce. Do seš. G napiš nadpis POVRCH KVÁDRU a opiš vzorce pro
výpočet – S = 2 . a . b + 2 . b . c + 2 . c. a
S = 2 . (a . b + b . c + c . a)
Uč. 115/1 – projdi si cvičení až tabulce se vzorcem, 115/2 – udělej do seš. náčrtek, opiš údaje v modré
tabulce a dopočítej výpočet. Můžeš použít i vzorec se závorkou.
Dále vypočítej povrch kvádru, který má délky hran a = 5cm, b = 2cm, c = 6cm. Udělej náčrtek, zapiš vzorec,
dosaď do vzorce a vypočítej.
PŘ – jdeme na slíbený test OBĚHOVOU, TRÁVICÍ A VYLUČOVACÍ SOUSTAVU. Otevřete si testík na
odkaze
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGGb6b68VKL__AhPsSmuupiI4p0gmrpCa0FNHUTo_bG_V8Yw/viewfor
m?usp=sf_link U jednotlivých otázek není dán počet bodů. Ohodnotím si test sama na základě Vašich

odpovědí. Správnost si můžete ověřit po odeslání na ZOBRAZIT SKÓRE. Přeji hodně štěstí.
ČT – Nejen pro milovníky PSŮ... Opět budeme pracovat s e-učebnicí TAKTIK, spojíme si učivo o zájmenech se čtením.
Otevřete si TAKTIK – ČETINA 5 (modrá) https://interaktivita.etaktik.cz/book/123.1 str.55/9. Pracuj s textem TEN NÁŠ
ALFÍK, plň úkoly pod textem. Odpovědi si piš na papír. Některé z nich budeš doplňovat do testíku na
odkaze https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJJHHCqjqC7W97nOFT0RO3yFBuYnxLhhlNKc8rTGIaCbUGRw/vi
ewform?usp=sf_link

