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Matematika

Ahoj děti!

Tenhle týden bude domácí úkol na římské číslice a nějaké příklady na násobení.

Pracovní sešit strana 25/ cvičení 1, 2, 3, 5, 6, 7-ten je na násobení, tak pozorně, a poslední 8.

A ještě mi zapište do sešitu římskými číslicemi:

rok, kdy jsem se narodil/a :

rok, kdy se narodila máma:

rok, kdy se narodil táta:

rok, kdy se narodila babička:

rok, kdy se narodil děda:

rok, kdy Krištof Kolumbus objevil Ameriku:

rok, kdy vznikla Česká republika:
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Český jazyk

Opakování a upevnění probraného učiva – tvoření slov, kořen slova, předpony, přípony, 
koncovky, předložky, druhy slov, vyjmenovaná slova a přidáme si podstatná jména – jak 
podstatné jméno poznáme ve větě, rod, číslo, pád (znát nazpaměť pádové otázky) a vzor 
podstatných jmen.

Učebnice – str. 78 – 79 – celkové shrnutí – přečti si žlutý rámeček a zopakuj si. 

Zopakuj si také pádové otázky – učebnice str. 76 – žlutý rámeček a cv. 4.

Pracovní sešit – str. 20,21 cv. 1, 2, 3, 4, 5 – podle zadání vypracuj uvedená cvičení.

Toto je pouze rámec učiva, s dětmi vždy proberu při on-line hodině a poté dostanou domácí 
úkol, který mi následně zašlou ke kontrole. Ať tedy, prosím, nic nevypracovávají dopředu. 

Připomínám, že někteří žáci stále neodevzdali čtenářský list ( termín byl do Vánoc! ) – je 
potřeba urychleně dodat.

Děti si navíc musí každý den chvilku číst  Po přečtení knížky vždy vypracují další čtenářský
list. 
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Angličtina

Procvičujeme present simple – viz přiložený pracovní list. Na první stránce jsou obrázky se 
slovíčky, která budete ve cvičeních potřebovat. Ty potom doplníte ve správném tvaru podle 
osoby (1  stránka = 1 osoba). 

Druhý pracovní list se týká slovní zásoby – počasí. Jednoduše spojte slovíčko s odpovídajícím
obrázkem. 

Zašlete vyplněné na můj e-mail do konce týdne. 

Zkuste se také registrovat na stránce esllibrary.com/students (create an account) a vložte kód 
(invitation code) 9KQCSM – vytvořila jsem vám tam virtuální třídu, kam bych dávala online 
procvičování látky. Případně poproste rodiče, zda by vám s přihlášením pomohli 



9_úkoly pro domácí přípravu žáků_3.týden_18.01.-22.01.2021
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 5. ročník 

TÝDEN 18.01.-22.01.2021

Přírodověda

Zopakujte si vědomosti o vesmíru – přikládám pracovní list. Odpovědi můžete případně 
čerpat z učebnice. Zašlete vypracované na můj e-mail do konce týdne. 
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Vlastivěda

Probírali jsme národní obrození a rok 1848 – zopakuj si, co si o těchto událostech pamatuješ 
v přiloženém pracovním listu. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, odpověď nalezneš 
v učebnici. Zašli vypracovaný list na můj e-mail do konce týdne. 



Simple Present
Super Simple 
Grammar

1 Picture Dictionary

slee
p

eat drin
k

laug
h

talk read write walk

ru
n

sin
g

liste
n

swi
m



2   I...

              I run.                                     

        I                                     
I                                    

I  

I  
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You...

             You read.                              

     You                                    

               You                                    

      You                                    

You  
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He...

           He s      lee  ps.                               

      He                                    

         He                                    
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She...5

She sin      gs      .                                 

           She                                    

She                                    

She                                    

She                                    
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It...

It eats.                           

         It                                      

     It                                     

It                                    
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NAME DATE

How's The Weather?
MATCH THE WORD TO THE PICTURE

windy1.

rainy2.

sunny3.

cloudy4.

hot5.

snowy6.

cold7.
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