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Angličtina

Vypracuj pracovní list na dny v týdnu a měsíce (doplň písmenka) a list na procvičení 
přítomného času prostého. Do sešitu popiš, jak vypadá tvůj týden (I learn English on Monday;
I go out on Tuesday, I visit grandma on Sunday, atd…). Napiš jednu větu ke každému dni – 
celkově tedy 7 vět. Pracovní listy zašlete na můj e-mail, věty zkontrolujeme společně při 
hodině.



11_úkoly pro domácí přípravu žáků_5.týden_01.02.-05.02.2021
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 5. ročník 

TÝDEN 01.02.-05.02.2021

Matematika

Ahoj děti!!

Tak na tenhle týden máte příklady na písemné násobení jednociferným činitelem.

Jsou to příklady z učebnice strana 53/7,   54/ 10, 11, 12.

Pracujte pozorně, výsledky si zkontrolujte, ať je chyb co nejméně.
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Český jazyk

Opakování a upevnění probraného učiva – tvoření slov, vyjmenovaná slova, antonyma, 
synonyma, věta jednoduchá, souvětí, druhy slov.

Celý týden se budeme věnovat podstatným jménům – co jsou podstatná jména, jak je ve 
větě poznáme, co u nich určujeme. Umět určit rod, číslo a pád podstatných jmen – nazpaměť 
umět pádové otázky. Tento týden si přidáme vzory podstatných jmen – vzory rodu 
mužského, ženského a středního – přehled vzorů – rod mužský – uč. str.80 – 81, rod ženský – 
uč. str. 85, rod střední –uč. str. 88 

Pracovní sešit – str. 22,23 – všechna cvičení ( pracuj podle zadání ).

Učebnice – str. 97 cv.4 a,b

                   str.98 – žlutá tabulka

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. 

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

Vypracujte v učebnici otázky na straně 62 (Vznik Rakouska-Uherska) a zašlete vypracované 
na můj e-mail. 
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Přírodověda

Subtropický podnebný pás – vypracujte přiložený pracovní list a zašlete na můj e-mail.



DAYS OF THE WEEK 

_ _ _ DAY

_ _ _ DAY

 _ _ _ _ DAY

_ _ _ _ _ _DAY

_ _ _ _ _ DAY

_ _ _ DAY

_ _ _ _ _ DAY

 MONTHS

J_NU_ _RY J_L_

_EBR_ _ R_ AU_ _S_

M_R_ _ _E_TE_B_R

_P_I_ O_TO_ _R

_ _ _ _ _ V_MB_R

J_N_ D_C_ _B_R

 *Remember! You have to use a capital letter.



PRESENT SIMPLE - REVIEW

(PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ - OPAKOVÁNÍ)

1. Doplň správný tvar slovesa v závorce

I ................. books every day. (not read)

He .................TV in the evening. (not watch)

........they …………on Sunday morning?  (sleep)

Children ..........…………. in the garden. (not play)

.............you ………………music? (listen to)

We usually .............…in the morning. (have breakfast)

She ……….. home every weekend. (not go)

How often …………they ……. you? (visit)

2. Doplň otázky a záporné věty v přítomném čase prostém.

a) My sister goes to the cinema every Monday.

.........................................................................

.........................................................................

b) They don’t read books.

........................................................................

........................................................................

c) We play football in the evening.

.......................................................................

.......................................................................

3. Odpověz krátce na otázky:



Do you like chips?

Does your mum cook dinner every day?

Do they work in the garden?

Do you play tennis?

Does Jane go to school?

Do children learn every day?
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subtropickém pásu. Žáci vybírají vhodnou odpověď, přiřazují
název k obrázkům a určují, zda se uvedený živočich nebo rostlina

vyskytují v subtropickém pásu.

Prověření, zda žáci zvládnuli a pochopili probíranou látku.
Poznají podle obrázku zvíře a rostliny, kteří se vyskytují
v subtropickém pásu.

Pracovní list

10 – 11 let

Subtropický pás, subtropy, hospodářsky důležité rostliny,
živočichové

Pracovní list, pero, interaktivní tabule

25 minut

Metodické zhodnocení a popis práce s digitálním učebním materiálem:

Tento studijní materiál disponuje 7 otázkami, které se zaměřují na téma - subtropický pás.
V pracovním listu jsou otázky, kde se vybírá správná odpověď z uvedených možností. Otázky řeší, co
je charakteristické pro subtropický pás nebo jaká zvířata a rostliny obývají zmiňovaný podnebný pás.
Materiál byl ověřen na interaktivní tabuli.

Zdroje: Obr. 1,3,5,6,7,8,9,12,13,14,15 galerie Microsoft office
Obr. 2
http://www.google.cz/imgres?q=rozmar%C3%BDna&um=1&hl=cs&sa=N&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=p4IwqBDrBZiDWM:&imgrefurl=http://www.l 
ucasinka.cz/2010/09/bylinky-ii/&docid=hAiMvgKUop6pvM&imgurl=  http://www.lucasinka.cz/wp-content/uploads/2010/09/rosemary-   
herb.jpg&w=680&h=510&ei=mRbwT6-nKcq0tAbZ- 
8SPDw&zoom=1&iact=hc&vpx=170&vpy=232&dur=125&hovh=194&hovw=259&tx=155&ty=97&sig=118355392090458326783&page=1&tbnh=135&tbnw=16 
2&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:7,s:0,i:108
Obr.    4 http://www.google.cz/imgres?q=vav%C5%99%C3%ADn&um=1&hl=cs&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=7yInDqKt6ImDCM:&imgrefurl=http://
www.pela rgonie.cz/vavrin.html&docid=6qPMtu2JE17ZwM&imgurl=  http://www.pelargonie.cz/laurus-  

http://www.lucasinka.cz/wp-content/uploads/2010/09/rosemary-
http://www.pelargonie.cz/laurus-
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PRACOVNÍ LIST Z PŘÍRODOVĚDY PRO 5. roč.
   Téma: Subtropický pás  

1) Kde leží subtropický pás?
   

a) mezi mírným a polárním pásem
b) za polárním kruhem

c) mezi tropickým a mírným pásem
d) na obou zemských polokoulích

2) Charakteristické pro subtropy je:
a) velké teplotní rozdíly mezi dnem a nocí
b) mírné teplotní rozdíly mezi dnem a nocí
c) zimy jsou zde dlouhé, studené a vlhké

d) zimy jsou zde krátké, mírné a vlhké
e) léta jsou krátká, velmi teplá a vlhká
f) léta jsou dlouhá, velmi teplá a suchá

3) Rostou v subtropickém pásu tyto stromy?

4) a) Zkus přiřadit správný název keře k obrázkům.

vavřín

cesmína

levandule

rozmarýna

 Obr. 1

 Obr. 2

 Obr. 3

nobilis.jpe&w=220&h=220&ei=rhjwT6DTJpDAtAbd7pXzDg&zoom=1

Obr. 10 http://www.google.cz/imgres?q=%C5%A1akal&um=1&hl=cs&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=PCavsTEyLW2OyM:&imgrefurl= 
ki/%25C5%25A0akal&docid=JecVhIgeQWb4GM&imgurl= 
Golden_Jackal_sa02.jpg&w=300&h=200&ei=Dh7wT8DtLoyRswbNnMSODw&zoom=1&iact=hc&vpx=588&vpy=204&dur=704&hovh=160&hovw=240&tx=130& 
ty=66&sig=118355392090458326783&page=1&tbnh=141&tbnw=186&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0,i:102
Obr. 11 http://www.google.cz/imgres?q=%C5%BEenetka+skvrnit%C3%A1&um=1&hl=cs&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=zKa1zVQlJKsI5M:&imgrefurl= 
ww.zooliberec.cz/cz/katalog/savci/zenetka-skvrnita/218&docid=8ChR4i6eJF2qCM&imgurl= 100720-
34jpg.jpg&w=1024&h=768&ei=dx7wT7_6GsjBswbZxfmODw&zoom=1&iact=hc&vpx=170&vpy=152&dur=200&hovh=194&hovw=259&tx=114&ty=138&sig=11 
8355392090458326783&page=1&tbnh=143&tbnw=163&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0,i:69

cedr
cypřiš
borovice lesní
pinie
kleč

bříza zakrslá
olivovník
mandloň ch) 
citroník
i) ořešák vlašský
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    Obr. 4

b) Domníváš se, že všechny zobrazené keře rostou v subtropickém pásu?
ANO / NE



5) Hospodářsky důležité rostliny subtropů jsou:
a) olivovník
b) banánovník
c) brambory
d) mandloň

e) citrusy
f) réva vinná
g) ořešák vlašský
h) vanilka

6) a) Zkus přiřadit název živočichů k obrázkům
b) Vyber živočichy, kteří žijí v subtropickém pásu.

daněk

Obr. 5

Obr. 6

šakal

Obr. 7

gorila

Obr. 8

ženetka skvrnitá

Obr. 9

ovce

Obr. 10

plazi

Obr. 11

papoušek

Obr. 12

ano/ne

ano/ne

ano/ne

ano/ne

ano/ne

ano/ne

ano/ne

ano/ne

klokan



Zkus přijít na to, jakou zemi symbolizují tyto 3 obrázky. Tento stát /kontinent leží 
z části v subtropickém pásu. (Nápověda: řešení je na 9 písmen)

Obr. 13

- - - - - - - - -
Obr. 14 Obr. 15

7)
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