
Úkoly 5. B  

st 11. 3. – čt 12. 3. 

Čj – uč. str. 107/cv. 5 b) – od slova „Divocí…“ opiš (čitelně a bez chyby) do sešitu, doplň a v posledních dvou větách 
        urči číslem druhy slov. 
 
M – uč. str. 15/cv. 4 – vypočítej 2. sloupec 
        str. 16/cv. 9 - slovní úloha – napsat řešení do „x“ a odpověď 
        Geometrie – str. 13/ cv. 3 – vypracovat podle zadání, výpočet obsahu – vzorce jsou na stránce nahoře. Počítá   
        se podobně jako obvod. Při výpočtech obsahu postup stejný, jako u obvodu  - viz sešit. 
 
Vl – uč. str. 34 – 35 – přečíst si text o Slovensku a do sešitu si doplnit chybějící informace do dané osnovy. 
        Opakovat si učivo o sousedních státech. 
 
Aj – procvičovat si učivo na „projectonline…“ 
        Opakovat si slovní zásobu 4B. 
        PS – str. 33/ cv. 5 – ze slov vytvořit otázky a podle info ze začátku cvičení odpovědět. Čas psát slovy! 
 
Pá 13. 3. 
 
M – uč. str. 12/cv. 5 – opiš a vypočítej 
        str. 15/cv. 4 – vypočítej 3. sloupec 
        str. 17/cv. 5 – napiš příklady-postup a vypočítej 
 
Čj – str. 110 /cv. 4 – opiš a nad přídavná jmena urči jejich druh (2./T – 2./M – 2./P) 
 
Aj - procvičovat si učivo na „projectonline…“ 
       Opakovat si slovní zásobu 4B. 
       uč. str. 42/ cv. 2 – přečíst si věty pod obrázky a do sešitu přeložit do češtiny. Čas piš číslem. 
 
Čj – sloh – str. 92/ cv. 1 – přečíst si text 
       str. 93/ cv. 3 - opiš a doplň chybějící slova – úkol se týká vyhledávání informací 
 
Po 16. 3. 
 
Čj – uč. str. 120 – 121 – tabulka: Naučit se nazpaměť druhy zájmen (1. sloupec) a k jednotlivým druhům umět       
        vyjmenovat všechny příklady z 3. sloupce. 
        str. 121/cv. 3 – opiš a označ všechna zájmeny (nad každé napiš 3.) 
 
M – str. 15/cv. 4 – vypočítej 4. sloupec 
        str.  17/ cv. 1 – přepiš do sešitu a doplň tabulku 
 
Aj - procvičovat si učivo na „projectonline…“ 
       Opakovat si slovní zásobu 4B. 
       PS str. 34/cv. 1 - vyhledat slova 
       PS str. 34/cv. 2 – podle obrázků doplň chybějící slovesa a čas – Čas psát slovy! 
       uč. str. 43/cv. 3 b) – piš doplněné věty do sešitu a přelož do češtiny (čas může psát číslem) 
 
Vl – opakování znalostí o sousedních státech 
       Do sešitu písemně vypracovat – napsat dvojice slovenština – čeština  - nebo lze vytisknout, nalepit do sešitu a 
       doplnit čísla dvojic. 
 

  1. CERUZKA  BORŮVKY 

  2. LOPTA  BOTY 

  3. TERAZ  BRAMBORY 



  4. MAČKA  KALHOTY 

  5. RUŠEŇ  KAPUSTA 

  6. CEZ  KOČKA  

  7. KAPUSTA  LOKOMOTIVA 

  8. KEL  MÍČ 

  9. SOMÁR  NÁDOBÍ 

10. NOHAVICE  NYNÍ, TEĎ 

11. RÚRA  OSEL 

12. ZEMIAKY  PODZIM  

13. ČUČORIEDKY  POHÁDKA 

14. JESEŇ  PRÁDLO 

15. SMÄD  PŘES (něco) 

16. BIELIZEŇ  RAMPOUCH 

17. ROZPRÁVKA  TROUBA 

18. RIAD  TUŽKA 

19. CENCÚĹ  ZELÍ 

20. TOPÁNKY  ŽÍZEŇ 
 
       
 
 
Út 17. 3.  
 
M – str. 12/cv. 9 – slovní úloha – vyřešit do „x“ a odpověď  
        str. 16/cv. 1 - přepiš do sešitu a doplň tabulku 
        str. 17/cv. 9 b) – 1 sloupec – vypočítat písemně 
         
 
Čj – uč. str. 120 – 121 – opakovat si druhy zájmen 
        str. 121/cv.  4 – opiš a vhodně doplň zájmena 
 
Čj – čtení – str. 89 – přečíst si celý článek – alespoň půl stránky nahlas!!! 
 
 
 
     
      
  
 



Přírodověda 5. ročník  
 

středa 11. 3. 2020    

1. Zapiš si do sešitu: 

Botanické a zoologické zahrady 

Tyto zahrady mají za úkol chránit a množit ohrožené druhy zvířat a rostlin. Bez těchto zahrad by 
některé druhy byly už vyhynulé. 

BZ:  pěstování domorodých i cizokrajných rostlin pro vědecké, studijní a ochranářské účely 

 Brno, Praha, Hradec Králové, Olomouc – Flora, … 

 + arboretum = sbírka živých dřevin, zvláštní botanická zahrada 

ZOO: pozorování života různých druhů živočichů celého světa 

 poskytnutí veterinární péče 

 Červený seznam ohrožených druhů 

 Brno, Praha, Zlín – Lešná, Hradec Králové, Olomouc 

2. Namaluj pod zápis svého oblíbeného živočicha a oblíbenou rostlinu.  

 

pátek 13. 3. 2020 

 Zápis do sešitu: 

Člověk a příroda – ochrana přírody 

přírodní katastrofy 

výbuch sopky, sesuv půdy, vichřice, tornádo, tsunami, povodně, zemětřesení, … 

Ovzduší – jedovaté látky z výfukových plynů automobilů – kyselé deště 

Voda – znečištění plasty; velká spotřeba; úhyn vodních živočichů 

Půda – ubývání zemědělské půdy z důvodu stavby silnic, domů, průmyslových zón, … 

Pevný odpad – ohromné množství; třídění odpadu; skládky 

Lesy – škodí jim kyselé deště, vápnění; neměly by se kácet velké lesnaté plochy; vysazovat nové 

vhodné stromy; ponechávat dřevní odpad v lese – humus 

Ropa – havárie tankerů – únik ropy do moře, výpar do ovzduší 


