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Úkoly pro 5. třídu 25. 5. – 29. 5. 2020 

(Mgr. Jana Husáková) 
 

Čj: 

Poznáváme větu. 

Učebnice str. 164 – 165 – přečíst. 

                str. 165/6a – doplň a pošli e-mailem. 

Základní skladební dvojice a určování skladební dvojice. 

Učebnice str. 166 – 167 – přečti si tabulky. 

                str. 167/3 – doplň vynechaná písmena a urči základní 

skladební dvojice a skladební dvojice. 

 

Sloh: 

Vypravování. 

Učebnice str. 160/9 – Nezbedné kotě – přečti si článek a napiš osnovu. 

 

Čtení: 

Čítanka str. 163 – 168 A. N. Afanasjev: Mrazík – přečti a odpověz 

 na otázky za článkem. 

 

Vlastivěda: 

Učebnice str. 41 – 42 – Konec druhé světové války – výpisky. 

Zopakuj si začátek, průběh a konec druhé světové války – str. 36 – 42. 

 

Matematika: 

Aritmetický průměr. 

Učebnice str. 118/13, 14, 15 – vyřeš. 

                str. 118/ 16, 17 – vyřeš a pošli e-mailem. 

 

Geometrie: 

Krychle a kvádr. 

Učebnice str. 105 – přečti si stránku a snaž se pochopit cvičení a úkoly. 

 

Aj: 

Lekce 6 – People 

PS str. 84/6a – My friends – naučit slovíčka. 

Učebnice str. 64/1, 2 – přečíst. 

                str. 65/ 3 – naučit mluvnici. 

                str. 65/4a, b – popiš a pošli e-mailem. 

PS str. 52/1, 3 – doplň. 

     str. 53/4, 5, 6, 7 – doplň a pošli e-mailem. 

 

 

 Děkuji, že mi zasíláte vypracované úkoly na e-mail.  

                                                                                     Jana Husáková 
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Úkoly pro 5. třídu 18. 5. – 22. 5. 2020 

(Mgr. Jana Husáková) 
 

Čj: 

Slovesný způsob – opakování. 

PS str. 32/9 – doplň ( u rozkazovacího a podmiňovacího způsobu 

neurčujeme čas ). 

Učebnice str. 163 – Ověřte si, co umíte. Doplň a pošli e-mailem. 

PS str. 33/1 – doplň. 

 

Sloh: 

Vypravování. 

Učebnice str. 158 – 159 – přečti si článek a vymysli k vypravování 

vhodný nadpis. 

 

Čtení: 

Čítanka str. 156 – 162 Charles Perrault: Popelka aneb Skleněný 

střevíček – přečti a odpověz na otázky za článkem. 

 

Vlastivěda: 

Učebnice str. 39 – 40 – Boj proti nacistům – výpisky. 

 

Matematika: 

Procvičování desetinných čísel. 

Učebnice str. 114/32, 33, 34 – vyřeš. 

                str. 114/35, 36 – vyřeš a pošli e-mailem. 

 

Aj: 

Lekce 5 – Revision 

Učebnice str. 62/1, 2 – doplň. 

PS str. 51/6, I can – doplň a pošli e-mailem. 

PS str. 69/2, 3 – doplň a pošli e-mailem. 

 

 

Kdo nemá možnost zaslat úkoly na e-mail, ať počítá s odevzdáním 

pracovních sešitů nebo volných listů ke kontrole po zahájení běžné 

výuky. Děkuji, že mi zasíláte vypracované úkoly na e-mail.  

                                                                                     Jana Husáková 
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Úkoly pro 5. třídu 11. 5. – 15. 5. 2020 

(Mgr. Jana Husáková) 

 
 

Čj: 

Časování sloves. Tvary podmiňovacího způsobu. 

Učebnice str. 156 – Zopakuj si: - pozorně si přečti tabulku. 

Učebnice str. 157/2 – vytvoř si věty. 

Učebnice str. 158/3 – vytvoř věty a pošli e-mailem. 

PS str. 31/6 – doplň. 

PS str. 32/10 – doplň. 

  

Čtení: 

Čítanka str. 151 – 155 – Kamil Bednář: Rusalka… - přečti a odpověz 

na otázky za článkem. 

Věnuj se mimočítankové četbě. 

 

Vlastivěda: 

Opakuj si předešlá témata – str. 28 – 35 ( od vzniku Československa  

po zánik první republiky ). 

Učebnice str. 36 – 38 – Smutný život za okupace – výpisky. 

 

Matematika: 

Učebnice str. 112 – procvičování desetinných čísel. 

                str. 112/10, 11, 12 – vyřeš. 

                str. 112/13, 14, 15 – vyřeš a pošli e-mailem. 

 

Aj: 

Lekce 5/d – Mickey, Millie and Mut 

Učebnice 58/1, 2, 3 – ústně. 

PS str. 48/ 1, 2 – doplň a pošli e-mailem. 

PS str. 50/ 1, 2a,b – doplň a pošli e-mailem. 

 

Pozorně sledujte webové stránky školy, kde najdete informace o 

možném zahájení  a podmínkách školní docházky žáků prvního stupně. 

Kdo nemá možnost zaslat úkoly na e-mail, ať počítá s odevzdáním 

pracovních sešitů nebo volných listů ke kontrole po zahájení běžné 

výuky. Děkuji, že mi zasíláte vypracované úkoly na e-mail.  

                                                                                     Jana Husáková 
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Úkoly pro 5. třídu 4. 5. – 7. 5. 2020 

(Mgr. Jana Husáková) 
 

Čj: 

Časování sloves. Tvary oznamovacího způsobu – opakování. 

PS str. 31/4 – doplň a pošli e-mailem. 

Tvary rozkazovacího způsobu. 

Učebnice str. 154 – Zopakuj si: - pozorně si přečti tabulku. 

Učebnice str. 156/2 – doplň a pošli e-mailem. 

PS str. 32/7, 8 – doplň a pošli e-mailem. 

 

Čtení: 

Čítanka str. 145 – Alois Mikulka: Pohádka pro mladé techniky – přečti  

a odpověz na otázky za článkem. 

(Děkuji dětem, které mi poslaly své ilustrace k básním – některé byly 

moc hezké.) - 

 

Vlastivěda: 

Opakuj si předešlá témata.  

Učebnice str. 34 – 35 – Republika se hroutí – výpisky. 

 

Matematika: 

Učebnice str. 111 – Procvičování desetinných čísel. 

                str. 111/1, 2, 3 – vyřeš. 

                str. 111/5, 8, 9 – vyřeš a pošli e-mailem. 

 

Aj: 

Lekce5/c – Our town 

Učebnice str. 57/4 – ústně. 

                str. 57/6a, b – utvoř si plán svého vysněného města. 

PS str. 47/3 – doplň předložky a pošli e-mailem. 

PS str. 84 – nauč se nová slovíčka k části 5/d. 

PS str. 77 – nauč se mluvnici – sloveso can/ can“t. 

 

Kdo nemá možnost zaslat úkoly na e-mail, ať počítá s odevzdáním 

pracovních sešitů nebo volných listů ke kontrole po zahájení běžné 

výuky. Děkuji, že mi zasíláte vypracované úkoly na e-mail.  

                                                                                     Jana Husáková 
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Úkoly pro 5. třídu 27. – 30. 4. 2020 

(Mgr. Jana Husáková) 

Čj: 

Časování sloves. Tvary oznamovacího způsobu – Budoucí čas. 

Učebnice str. 150 – 151 – Zopakuj si: - pozorně si přečti tabulku. 

Učebnice str. 152/3, 4 – procvičuj ústně. 

PS str. 31/3 – doplň a pošli e-mailem. 

Tvary oznamovacího způsobu – Minulý čas. 

Učebnice str. 153 – Zopakuj si: - pozorně si přečti tabulku. 

Učebnice str. 153/2 – doplň a pošli e-mailem (pozor na shodu podmětu s 

přísudkem) 

Čtení: 

Čítanka str. 135 – Jan Skácel: Dávno, Jaroslav Seifert: Pávi – přečti si 

obě básně a opiš tu, která se ti víc líbí do sešitu. Zahraj si na ilustrátora a 

pokus se vyjádřit báseň vlastním obrázkem a pošli ho e-mailem. 

 

Vlastivěda: 

Opakuj si předešlá témata. 

Učebnice str. 32 – 33 – Jak se žilo v první republice – výpisky. 

 

Matematika: 

Učebnice str. 109 – Desetinná čísla – procvičování. 

str. 109/12, 13, 14 – vyřeš. 

str. 109/15, 16 – vyřeš a pošli e-mailem. 

Aj: 

Lekce 5/c – Our town 

PS str. 84 – zopakuj si slovíčka. 

PS str. 77 – mluvnice vazba, there is/are (otázka a krátká odpověď). 

Učebnice str. 56/1a, b – ústně, 

str. 56/2 – odpověz na otázky. 

PS str. 46/1, 2 – doplň a pošli e-mailem. 

Kdo nemá možnost zaslat úkoly na e-mail, ať počítá s odevzdáním 

pracovních sešitů nebo volných listů ke kontrole po zahájení běžné 

výuky. Děkuji, že mi zasíláte vypracované úkoly na e-mail. 

Jana Husáková 
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Úkoly pro 5. třídu 20. – 24. 4. 2020 

(Mgr. Jana Husáková) 
 

 

Čj: 

Slovesa. Poznáváme tvary sloves. 

Učebnice str. 145 – 147 – pozorně si přečti Shrnutí. 

Časování sloves. Tvary oznamovacího způsobu – Přítomný čas. 

Učebnice str. 148 – 149 – pozorně si přečti tabulku a poučení. 

                str. 150/4 – cvičení napiš a pošli e-mailem. 

PS str. 30/1, 2 – cvičení doplň a pošli e-mailem. 

 

Čtení: 

Čítanka str. 130 – 133 – Alena Ježková: O králi Vladislavovi II….- 

přečti a odpověz na otázky za článkem. 

 

Vlastivěda: 

Opakuj si předešlá témata. 

Učebnice str. 30 – 31 – První prezident – výpisky. 

 

Matematika: 

Učebnice str. 108 – Desetinná čísla – procvičování. 

                str. 108/1a, b, 2, 5, 7 – vyřeš a pošli e-mailem. 

 

Aj: 

Lekce 5/b – Our house – zopakuj si slovíčka a mluvnici – vazbu:     

There is/ are ( kladné a záporné věty ). 

Učebnice str. 54/5 – napiš do sešitu. 

PS str.45/3, 4 – doplň a pošli e-mailem. 

Lekce 5/c – Our town 

PS str. 84 – naučit slovíčka. 

 

 

 

Kdo nemá možnost zaslat úkoly na e-mail, ať počítá s odevzdáním 

pracovních sešitů nebo volných listů ke kontrole po zahájení běžné 

výuky. Děkuji, že mi zasíláte vypracované úkoly na e-mail.  

                                                                                     Jana Husáková 
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Čj: 

Skloňování číslovek. 

Učebnice str. 137 – 139 – pozorně si přečti tabulky a poučení. 

Učebnice str. 139/2 – napiš a pošli e-mailem. 

Učebnice str. 143 – 144: Co jsme se naučili – procvič si všechna cvičení 

a opakovací test Ověřte si, co umíte – doplň a pošli e-mailem. 

PS str. 29/3 – vyřeš. 

 

Čtení: 

Čítanka str. 125 – 128 – Alois Jirásek: Žito kouzelník – přečti a odpověz 

na otázku, co znamená pořekadlo: „ Vyděláš jako Míchal na prasatech.“ 

Věnuj se mimočítankové četbě – doporučuji Staré pověsti české. 

 

Vlastivěda: 

Opakuj si příčiny, průběh a důsledky 1. světové války. 

Učebnice str. 28 – 29 Samostatné Československo (Tvář nového státu) – 

výpisky. 

 

Matematika: 

Učebnice str. 106 – Zaokrouhlování desetinných čísel. 

Pozorně si přečti všechny poučky napsané červeně. 

                str. 106 – cvičení 2/a,b,  cvičení 3 – vypracuj a obě cvičení 

pošli e-mailem. 

 

Aj: 

Lekce 5/a – My room – opakuj si slovíčka a předložky. 

PS str. 43/5, 6, 7, 8 – doplň. 

Lekce 5/b – Our house. 

PS str. 84 – nauč se slovíčka. 

Učebnice str. 54/1 – přečti a vyřeš. 

PS str. 44/1, 2 – vyřeš a pošli e-mailem. 

 

 

Kdo nemá možnost zaslat úkoly na e-mail, ať počítá s odevzdáním 

pracovních sešitů nebo volných listů ke kontrole po zahájení běžné 

výuky. Děkuji, že mi zasíláte vypracované úkoly na e-mail.  

                                                                                     Jana Husáková 
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Úkoly pro 5. třídu 6. – 9. 4. 2020 

(Mgr. Jana Husáková) 
 

 

Čj: 

Opakování zájmen. 

Učebnice str. 130 – 132: Co jsme se naučili – pozorně si procvič všechna 

cvičení a opakovací test Ověřte si, co umíte – doplň a pošli na  e-mail. 

Nové učivo – číslovky, druhy číslovek. 

Učebnice str. 134 – přečíst a naučit. 

Učebnice str. 135/6 – Úspěchy našich sportovců – přečti a odpověz ústně 

na otázky za článkem. 

PS str. 29/1, 2 – vyřeš a pošli na e-mail. 

 

Čtení: 

Čítanka str. 119 – 125 - Alena Ježková: Argonauti – přečti a odpověz   

na první otázku za článkem. 

Věnuj se mimočítankové četbě – doporučuji Řecké báje a pověsti. 

 

Vlastivěda: 

Učebnice str. 25 – 27 První světová válka (Hrůzy 1. světové války – 

výpisky). 

 

Matematika: 

Učebnice str. 103 – 104: Odčítání desetinných čísel. 

Pozorně si přečti všechny poučky napsané červeně. 

                str. 103 – cvičení 2, 3, 5 – vypracuj a pošli e-mailem. 

 

Aj.: 

Lekce 5/a – My room. 

PS str. 83 – naučit se nová slovíčka. 

Učebnice str. 52 – cvičení 1, 2, 3 přečti a přelož si. 

PS str. 42/1, 2, 3 – doplň a pošli e-mailem. 

 

 

 

Kdo nemá možnost zaslat úkoly na e-mail, ať počítá s odevzdáním 

pracovních sešitů nebo volných listů ke kontrole po zahájení běžné 

výuky. Děkuji, že mi zasíláte vypracované úkoly na e-mail.  

Přeji vám klidné prožití velikonočních svátků.                                     

Jana Husáková 
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Úkoly pro 5. třídu 30. 3. – 3. 4. 2020 
 

 

Čj: 

Opakuj si druhy zájmen. 

Učebnice str. 122 – 126: Skloňování osobních zájmen já, ty, my, vy, se 

Pozorně pročíst tabulky a všechna poučení. 

Učebnice str. 123 – 126 – všechna cvičení procvičit ústně 

PS str. 28/4, 5, 6, 7 – vyřeš a pošli e-mailem. 

 

Čtení: 

Čítanka str. 111 – 114 – Gerald Durell: Zenkali zachráněno – přečti a 

odpověz na otázky za článkem. 

Věnuj se mimočítankové četbě. 

 

Vlastivěda: 

Učebnice str. 23 – 24 Nové uspořádání společnosti – výpisky. 

Opakuj si téma Rakousko- Uhersko a e-mailem odpověz na otázky: 

Jakému uspořádání se říká dualismus? 

Proč patřily české země ve druhé polovině 19. století 

k nejprůmyslovějším oblastem Rakouska? 

Jaké bylo nové uspořádání společnosti? 

Co vynalezl F. Křižík? 

 

Matematika: 

Učebnice str. 101 – 102: Sčítání desetinných čísel 

Pozorně si přečti všechny poučky napsané červeně. 

                str. 101 – cvičení 2, 3, 5 – vypracuj a pošli e-mailem. 

Geometrie:  

Matematické minutovky 2. díl: 

                str. 7/12 a str. 8/14, 15 

 

Aj: 

PS str. 39/5 – poslech pracovního CD 

PS str. 39/6 – odpověz na otázky. 

PS str. 40 – 41 – opakování lekce 4 

Učebnice str. 85 – Unit 4 – přečti článek a odpověz anglicky na otázky: 

Která myš žije na farmě a co se jí tam líbí? 

Která myš žije ve městě a co se jí tam líbí? 

Odpověz do školního sešitu a zašli na e-mail. 

Opakuj si slovíčka z celé lekce 4 a mluvnici – prostý přítomný čas. 

 

Kdo nemá možnost zaslat úkoly na e-mail, ať počítá s odevzdáním 

pracovních sešitů nebo volných listů ke kontrole po zahájení běžné 

výuky. Děkuji, že mi zasíláte vypracované úkoly na e-mail. Děkuji také 

všem rodičům za trpělivost a spolupráci.   Jana Husáková 
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Úkoly pro 5. třídu 23. – 27. 3. 2020  
 

Čj: 

Nové učivo – zájmena 

Učebnice str. 120 – 121: tabulka – přečíst a naučit 

Učebnice str. 119 – 121 – všechna cvičení procvičit ústně 

PS str. 27 / 1, 2 – vyřeš úkoly a doplněnou tabulku pošli na e-mail. 

e-mail: husakovaj@zsliten.cz 

 

Čtení: 

Čítanka str. 109 – 111 – F. Nepil: Českomoravská vrchovina – přečti a 

odpověz: Co chtěl autor říci posledním souvětím? 

                Co zajímavého bys napsal/a o svém kraji? 

Věnuj se mimočítankové četbě, doporučuji F. Nepila nebo O. Pavla. 

 

Vlastivěda: 

Opakuj si předešlá témata: 

                  Revoluční rok 1848. 

                  Vznik Rakouska-Uherska. 

                  Založení, požár a znovuotevření Národního divadla. 

Učebnice str. 21 – 22  Hospodářský růst českých zemí – výpisky. 

 

Matematika: 

Matematické minutovky 1. díl: 

                    str. 22 – 23 – vyřeš úlohy 

                    str. 25 – vyřeš úlohy 

Geometrie: str. 15 – 16 – cvičení 29, 30, 31, 32. 

Matematické minutovky 2. díl: 

                     str. 5 – vyřeš úlohy a pošli na e-mail 

 

Aj: 

Lekce 4/d – Mickey, Millie and Mut 

Učebnice str. 46/1a,b 

PS str. 83 – slovíčka 

PS str. 76 – mluvnice, přítomný čas prostý – tvoření otázek a odpovědí. 

Učebnice str. 47/2, 3a,b 

Učebnice str. 47/4, 5 – postavení tázacích zájmen (kde, kdy). 

PS str. 38/1, 2  

PS str. 39/3, 4 – tato dvě cvičení pošli na e-mail. 

 

Kdo nemá možnost zaslat úkoly na e-mail, ať počítá s odevzdáním 

pracovních sešitů nebo volných listů ke kontrole po zahájení běžné 

výuky. Dávejte na sebe pozor.    Jana Husáková 
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Úkoly pro 5. třídu (16. 3. – 20. 3. 2020) 
 

Čj:  

Opakování přídavných jmen 

Učebnice str. 115 – 118 Co jsme se naučili 

                cvičení 1, 2 – ústně 

                cvičení 3, 4 – písemně na volný list 

                str. 118 Ověřte si, co umíte – ústně 

 

Čtení: 

Čítanka str. 104 – přečti a opiš báseň – odpověz na otázku: 

                 Kolik veršů má báseň? 

                 Podtrhni přídavná jména (červeně). 

                 Podtrhni více než tříslabičná slova (modře). 

                 Namaluj obrázek. 

Věnuj se mimočítankové četbě. 

 

Vlastivěda: 

Opakuj si předešlá témata. 

Učebnice str. 16 – 17 Politické probuzení – výpisky 

                str. 18 – 20 Nespravedlivé Rakousko, Národ sobě – výpisky 

Vypisuj pouze důležitá slova, která jsou psána modře. 

 

Matematika: 

Matematické minutovky 1. díl 

                 str. 18 – 19 – dokonči cvičení 

                 str. 20 – 21 -  vyřeš úlohy 

Geometrie: str. 13- 14 – cvičení 25, 26, 27, 28 

Matematické minutovka 2. díl 

                 str. 24 – cvičení 43, 44 – slovní úlohy 

 

Aj: 

Lekce 4/c – Volný čas 

Učebnice str. 45 – cvičení 4, 5a, b – písemně do sešitu 

Kdo má možnost poslechu pracovního CD, vyřeší do sešitu 

otázky - str. 37/5a,b. 

Pracuj na projektu – Můj volný čas. 
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Úkoly pro 5. třídu do pátku 13. března 2020 
 

Čj: 

Opakování přídavných jmen – učebnice str. 99 – 111 

PS str. 25 / 5, 6 

PS str. 26 / 7, 8, 9 

 

Čtení: 

Čítanka str. 89 -  přečíst a odpovědět na otázky 

 

Vlastivěda: 

Vynálezy mění svět – str. 12 – 13 ( výpisky) 

Rozkvět kultury a umění – str. 14 ( výpisky) 

 

Matematika: 

Matematické minutovky 1. díl str. 12, cvičení 23, 24 

                                                  str. 18 – 19 

Matematické minutovky 2. díl str. 1 – 4 

 

Aj: 

Lekce 4/c – volný čas ( opakovat slovíčka a mluvnici) 

Učebnice str. 45 – cvičení 3/a,b,c – písemně do sešitu 

 

Přírodověda: 

Učebnice Země ve vesmíru – str. 3 – 6: dle možností praktická 

provedení pokusů - zápis zjištění na volný list. 

Přečtení textu – znát odpovědi na otázky učebnice str. 6 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


