
5. třída - učivo 20.4. – 24.4. 

Pondělí 20.4. 

ČJ – budeme pokračovat v procvičování psaní zájmen JÁ, TY, SE v různých pádech. Zopakuj si – zájmeno 

JÁ – 2.a 4.p – MĚ, 3.a 6.p. – MNĚ. Uč. 114/5 – 3 řádky napiš do ŠS, vyfoť a pošli mi na mail 

moravcova.jana@zspaseka.cz , zbytek cv. si řekni ústně. PS 56/4 a) – pozor doplňuješ tvary zájmen já, ty, se 

v různých pádech. Můžeš pracovat s tabulkou ze seš. nebo uč. 114.  

ČT – využijeme e-učebnice TAKTIK, spojíme si učivo o zájmenech se čtením. Otevřete si TAKTIK – 

ČETINA 5 (oranžová) na str. 85. https://interaktivita.etaktik.cz/book/97.1 Podle tabulky nahoře si zopakuj 

druhy zájmen. Můžeš si udělat cvičení ukryté pod ŽÁROVKOU. Dále pracuj s textem JÁ BARYK, 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/1FAIpQLSedZrt9ssCoy38uBq69AC_Z-

Mw48QSZrtbLc9Y39VHukLD19w/viewform?usp=sf_link . Po vyplnění klikni na ODESLAT, já hned 

uvidím, jak jsi pracoval a ty si dej ZOBRAZIT SKÓRE pro svou kontrolu. 

M – doufám, že jste přes víkend vypilovali zaokrouhlování desetinných čísel. Pokud si někdo stále není 

jistý, budu dnes v 10:00 k dispozici na videohovorovém odkaze https://jitsi.ssps.cz/EternalSmellsGreetAbsently  

Uč. 108/1,2,5,6 – cvičení vypracuj do ŠS. Cv.1 – vzestupně = od nejmenšího k největšímu, sestupně = 

opačně., cv.2 – můžeš si zapsat příklady písemně (tedy pod sebou), cv. 5 – pohlídej si, jakým číslem se řídíš 

a na co zaokrouhluješ, cv.6 – můžeš využít vzoreček pro výpočet trojúhelníku. 

Můžete si procvičit učivo o zaokrouhlování desetinných čísel https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-

zaokrouhlovani-desetinna-2-uroven/9130 

VL – dokončíme učivo o Polsku. Uč. 48, 49 – místa, o kterých čteš, si vyhledej na mapce Polska. Do seš. 

napiš zápis. PS 41/vypracuj všechna cvičení (správnost si můžeš ověřit v interaktivním sešitě TAKTIK) 

Povrch:  

- převážně nížinatý (mnoho jezer) 

- jih – hornatý 

o  nejvyšším pohořím jsou Vysoké Tatry - nejvyšší hora - Rysy (2499m n. m.) 

Vodstvo:  

- Všechny polské řeky se vlévají do Baltského moře. 

- Visla, Odra 

- Mořské přístavy -  Štětín, Gdaňsk 

Zemědělství:  

- orná půda - pěstování brambor 

- rybolov 

Průmysl:  

- černé uhlí, sůl, železná ruda, síra  

- hutní závody (Katovice) 

- textilní a chemický (Lodž) 

- výroba lodí 

Polsko je členem NATO a EU. 
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Úterý 21.4. 

ČJ – dnes se podíváme na malou komplikaci při psaní zájmena SE v 7.p. Uč. 115/2. vykřičník – pozorně si 

přečti rozlišení sebou x s sebou. Opiš zápis do ŠS (viz. příloha). Uč. 115/7 – 5 vět do ŠS, zbytek ústně. PS 

56/5a). Učivo si procvičte na odkaze https://czechtongue.cz/umite-rozlisovat-mezi-s-sebou-a-sebou/ . 

Zájmeno SE v 7. pádě  

S SEBOU x SEBOU 

 

s sebou = já + něco dalšího (Vezmi s sebou svého kamaráda.) 

já a moje cvičky, já a moje káva, já a můj kamarád 

sebou = já svým tělem (Na trampolíně jsem sebou házel.) 

já svým tělem trhnu, já svým tělem házím, já svým tělem vrtím 

Zítra bude diktát, ve kterém se objeví pravopis zájmena JÁ, TY, SE… Pro zopakování si můžete udělat 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/zajmena2.htm 

M – dále budeme procvičovat desetinná čísla. Uč. 109/12, 15 – zapiš do ŠS, vyfoť a pošli mi na mail 

moravcova.jana@zspaseka.cz . Ve cv.12 se pokus počítat zpaměti. Pokud je to v některých příkladech 

náročné, zapisuj si je písemně pod sebou a počítej. Nezapomeň, že si můžeš pomoci nulami za desetinnou 

čárkou (viz. str.104/červené věty nahoře). 

Na odkaze http://pataci.wz.sk/zlomky/zlomky12.htm si můžeš potrénovat zaokrouhlování des. čísel na 

jednotky. 

Chtěla bych Vám také doporučit dnešní vysílání UčíTelky v 11:30 pro 5.třídu, věnují se matematice -

 Téma: Zaokrouhlujeme desetinná čísla.  

PŘ – v minulém týdnu jste mi zasílali měření Vašeho pitného režimu. Dnes se podíváme, jak a proč je 

důležité přijímat tekutiny. Čeká nás Vylučovací soustava. Uč. 62/přečti. Můžeš si také prohlédnout 

prezentaci https://slideplayer.cz/slide/3362957/ . Do seš. si napiš zápis, vytiskni (nebo zjednodušeně překresli) 

obrázek a popiš (viz. příloha). PS 33/11.  

Vylučovací soustava 

- slouží k vylučování škodlivin z těla 

- je nutné přijímat hodně tekutin (2 až 3 litry denně) 

- tvoří ji: 

o ledviny 

o močovody 

o močový měchýř 
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o močová trubice 

Vylučování škodlivých látek z těla 

1. Vylučovací soustava - moč 

2. Trávicí soustava - stolice 

3. Dýchací soustava - oxid uhličitý 

4. Kožní soustava - pot 

Onemocnění - zánět močového měchýře, ledvin 

Předcházení onemocnění - nesmíme prochladnout, přecházet nemoci, zadržovat moč 

 

Své znalosti o vylučovací soustavě si můžeš procvičit na 

http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/mocova_soustava.htm 

Středa 22.4. 

ČJ – máme středu a je tu diktát. Dnes bude opět zvukový. Vezměte si tedy diktátový sešit, napište dnešní 

datum. 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 (Matyáš, Robin, Šimon a Nicol 

napíší pouze 6 vět.) Moc se na Vaše diktáty těším.  

A na co si dát pozor? Hlavně na zájmeno JÁ – tvary 2. a 4. pádu MĚ, tvary 3. a 6. pádu MNĚ. A dál: 

začátek a konec věty, párové souhlásky, měkké a tvrdé souhlásky, vyjmenovaná slova (při doplňování 

uprostřed), koncovky podstatných jmen, přídavných jmen a sloves (při doplňování na konci slov). 

PS – 56/3 – pracujte přesně podle zadání (nezapomeň napsat vždy správné písmeno nad chybu). 56/4 a) 

Šikulky si můžou procvičit učivo SEBOU X S SEBOU na odkaze 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php (cesta je www.onlinecviceni.cz – ČJ – 5. Třída – zájmena - 05. 

Zájmeno sebou a s sebou (předložka)  
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M – Uč. 111/1, 7, 8 – vypracuj do ŠS, a potom zaznač výsledky do testíku na odkaze 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2fxcYWDL-

vLkG0PnZAKgdxrhBy7ZMCCF62v9KL8474fwMEQ/viewform?usp=sf_link 

Uč. 111/přečti si zelenou tabulku, někomu to může jako postup vyhovovat a pomoct, 111/3 ústně 

Rychlíci si můžou procvičit sčítání a odčítání des. čísel na odkaze https://www.umimematiku.cz/pocitani-
desetinna-scitani-odcitani-2-uroven/1509 

IT – nezapomeňte stále pracovat na prezentaci do VL. Zatím mají v konečné verzi odevzdáno pouze 3 z Vás. 

Tito již získali 2 jedničky (jednu do VL, druhou do IT). Nejpozději 30.4. budete mít všichni odevzdanou 1 

vypracovanou prezentaci týkající se státu, který jsem Vám zadala. (Konkrétní požadavky máte vypsány 

v mailu z 15.4.) 

Čtvrtek 23.4. 

M – čtvrtek znamená 10´. Takže dnes to bude takové shrnutí toho, co umíme s desetinnými čísly. Pozorně si 

přečtěte zadání a výsledky zaznamenávejte do testíku na odkaze 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJR0NuaafXyhN2uBjPSmcq_zZWHtg36v0Po70JOuiJXapYD

Q/viewform?usp=sf_link  

PS 36/1,2,3, 5 – pracuj podle zadání 

Šikovní rychlíci si můžou vyřešit i PS 36/4,6,7,8. 

ČJ – dnes se podíváme na skloňování zájmen MY a VY. Uvědom si, že obě tato zájmena patří do 

vyjmenovaných slov. Píšeme v nich tedy Y. Do ŠS si napiš nadpis ZÁJMENA MY, VY a opiš si tabulku 

z uč. na str.116 a sdělení u vykřičníku pod tabulkou. Toto už známe ze 3. třídy. V tabulce si červeně vyznač 

zájmena v 1. pádě – MY, VY a zeleně tvary zájmen v 7.pádě – NÁMI, VÁMI  (v 7.p.vždy I). 

Uč. 116/9 – pracuj podle zadání, cv. napiš do ŠS, vyfoť a pošli mi na mail moravcova.jana@zspaseka.cz 

Učivo si můžeš procvičit na https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php (cesta - www.onlinecviceni.cz – 

ČESKÝ JAZYK – PRO 5. ROČNÍK - 03. Zájmena - 01. Skloňování - zájmena já, my, vy) 

PŘ – jelikož je třeba ukazovat své znalosti i v přírodovědě, připravím pro Vás testíky z učiva o člověku. Aby 

toho nebylo moc, rozdělíme si probrané učivo do dvou etap. V úterý bude testík na KOSTRU, SVALOVOU 

SOUSTAVU A DÝCHACÍ SOUSTAVU (tzn. str.55-58).  A ve čtvrtek na OBĚHOVOU, TRÁVICÍ A 

VYLUČOVACÍ SOUSTAVU (tzn. str.59-62).  

Takže dnes nebudeme probírat nové učivo, ale Vaším úkolem je 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/kostra.htm 

http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/svaly.htm 

http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/dychani.htm  

ČT – tentokrát nedostanete extra úkol do čtení. Ale opět připomínám naši domluvu, přečíst 3 knihy za 

pololetí. Takže je čas zase chytnout po Vaší oblíbené knize. A znovu doporučuji www.ctenipomaha.cz , což 

je i ve včerejším projektu od p.uč. Vohralíkové. Tato stránka může Vašemu čtení přidat nový rozměr… 
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Pátek 24.4. 

Dnes se nám velice hodí vysíláni na programu ČT2 UčíTelka, protože se věnují stejnému tématu jako my v 

geometrii. Doporučuji Vám si tento pořad shlédnout v 

11:30. https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12772-rozvrh-a-

materialy/?datum=24.4.2020#rozvrh 

Téma: Počítáme povrch krychle, Pomůcky: tužka, fixy, papír, pravítko, čtverečkovaný papír, 
předmět ve tvaru krychle 
 

M – je pátek a Vy se těšíte na geometrii. K dnešní práci si připravte Vaši vyrobenou krychli. Všimněte si, 

kolik má stěn (čtverců) – 6, jak dlouhé jsou hrany (úsečky udávající velikost krychle) – všechny stejně 

dlouhé. 
Budeme počítat POVRCH KRYCHLE. Pro lepší pochopení učiva nejprve shlédni video, ve kterém je 

popsaný postup výpočtu. https://www.youtube.com/watch?v=hz4WWhgQQQA Uč. str. 110/přečti si červené 

věty na stránce. Do seš. G napiš nadpis POVRCH KRYCHLE a opiš vzorec pro výpočet – S = 6 . a . a  Na 

základě videa a přečtených vět vyřešte do seš.G cv.2 a) b). 
Dále do seš. vypočítej povrch krychle o délce hrany a = 5 dm. Dnešní výpočty vyfoť a pošli do 

mailu moravcova.jana@zspaseka.cz 
Výpočet povrchu krychle si můžete procvičit 

na https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=11.+G

eometrie&topic=09.+Krychle+-+povrch#selid (cesta - www.onlinecviceni.cz – 1. stupeň – MATEMATIKA – 5. 

ROČNÍK - 11. Geometrie - 09. Krychle - povrch) 
 

ČJ – Ještě si procvičíme zájmena MY a VY. Zapamatuj si, že v 7.p. píšeme vždy –I. (námi, vámi). Uč. 

116/10 – doplň zájmeno v závorce ve správném tvaru (pomoci si můžeš tbl. na této straně) – ústně. PS 57/1 

– pracuj podle zadání. Otevři si TAKTIK https://interaktivita.etaktik.cz/book/97.1 na str. 87/5,6 – doplň 

tvary zájmen podle zadání. Nejprve si řekni správný tvar, pak si svůj typ zkontroluj kliknutím na linku. 

(Pracuj poctivě, jinak šidíš jen sám sebe…) 

 

VL - čeká nás další sousední stát NĚMECKO. Uč. 50/přečti po povrch, vyhledej města na mapce Německa. 

Prohlédni si prezentaci o Německu. https://slideplayer.cz/slide/3424431/Do seš. napiš zápis a popiš sousední 

státy Německa, včetně názvu moře, které ho omývá. (viz. příloha) 

 

NĚMECKO  

- Vzniklo v roce 1990 (spojením „západního“ a „východního“ Německa) 

- leží ve střední Evropě 

- sousední státy (vypiš do obrázku, pokud ti nejde obrázek vytisknout, pouze si je vypiš) 

- leží v mírném podnebném pásu 

Obyvatelstvo: 80 milionů 

Hlavní město: Berlín  

Velká města: Hamburk, Mnichov, Kolín nad Rýnem, Frankfurt nad Mohanem, Drážďany 
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