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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 5. ročník   

TÝDEN 30.3. – 3.4.2020 

 

ČESKÝ JAZYK 

 
1. Seřaď slova dle příslušnosti ke slovnímu druhu: 

tajemný, doma, wow,at´, kouzelník, začaroval, a, do, tři, jeho 

2. Ze slov z předchozího cvičení sestav větu 

3. Sloh Náš kraj uč. str. 140 popiš obrázek 

4. Pokračovat ve čtení  

5. Opakovat číslovky uč. str. 133 
 

                                                        ANGLICKÝ JAZYK 

 
Pracovní sešit str. 37 cv. 1,2 doplň adresy do vět  

Doplň věty  

Slovíčka north, south, east, west - sever, jih, východ, západ  

Uč. str. 73 make a Catherine wheel  

Učebnice str. 40 Monsters everywhere přečíst. 
 

MATEMATIKA 

Aritmetika 

6. jednodušších příkladů na dělení jednociferným číslem, budou i zvyšky, udělejte i zkoušky. 

1 273 : 5 =                                8 323 : 4 =                           25 628 : 7 = 

4 321 : 6 =                                 7 060 : 3 =                           49 827 : 8 = 

 

Slovní příklad: 

Na rozhlednu vysokou 40 m vedou schody. Kolik schodů vede na rozhlednu, jestliže výška 

jednoho schodu je 16 cm?    

       

3. příklady na dělení dvouciferným číslem, budou zvyšky, tak udělejte i zkoušku. 

36 249 : 14 =                             59 387 : 71 =                             98 053 : 12 = 

 



PROSÍM!! Kačko, Verča, Dane i Filipe napište mi, nebo Vaši rodiče kratičkou správu na můj 

mail: zuzana.petrovova@zsmakamyknv.cz zda Vám jde to dělení dvouciferným číslem, nebo 

máte problémy. Děkuji. 

 

5. příkladů = hlavolamů, na zábavu. 

1. Pokud v závodě předběhnete závodníka na druhém místě, na kolikátěm budete? 

2. Jsem muž a nemám sourozence. Na stěně visí podobizna. Otec muže na obrazu je synem 

mého otce. Kdo je na obrazu? 

3. Matka s otcem mají 6 synů, každý syn má jednu sestru. Kolik členů má rodina? 

4. Některé měsíce mají 31 dnů. Kolik jich má 28 dnů? 

5. Dva otcové a dva synové zastřelili každý jednu kachnu. Celkem zastřelili tři kachny. Jak je 

to možné? 

Geometrie 

Opakování převodu jednotek obsahu 

Učebnice str. 85 – zopakovat zelenou tabulku – jednotky obsahu 

                 str. 87 – zopakovat zelenou tabulku – další jednotky obsahu 

a teď převeďte na dané jednotky: 

5 cm² =             mm²                     300 cm² =              mm² 

29 dm² =           cm²                      350 000 mm² =        dm² 

57 m² =              cm²                     9 000 000 mm² =        m² 

6 800 dm² =       m²                        11 m² =                    dm² 

10 m² =             mm²                       130 dm² =                cm² 

3 a =                  m²                           5 km² =                   m² 

8 ha =                 m²                           50 000 m² =             ha 

9 000 000 m² =      km²                     1 700 m² =               a 

 

Všechno pište do sešitů, přeji Vám i rodičům hodně trpělivosti a zdraví. 

Petrovová    

 

mailto:zuzana.petrovova@zsmakamyknv.cz


PŘÍRODOVĚDA 

 
Vypracovat test zaslaný na mail a poslat zpět  

Opakování Dýchací soustava 

Oběhová soustava 

Přepsat zaslané poznámky do sešitu 

Prostudovat učebnice str. 53-54 prezentace 

Vypracovat - pracovní sešit str. 32  cv. 7,8 

 

 

VLASTIVĚDA 

Žáci proberou kapitolu 5 a část kapitoly 6 (Hlavní město Praha, Středočeský, Jihočeský a 

Plzeňský kraj) – učebnice str. 16 až 23 

Vše si v učebnici přečtou, ukáží na mapě a zapíší si krátké jednoduché výpisky  

V pracovním sešitě si vypracují vše od stránky 11 až po stránku 14 

 
 


