
Ahoj děti,  

posíláme vám úkoly k procvičování učiva. Všechno jsme se učili, nic není nového. 

Úkoly byste měli zvládnout do 20. 3. Pak Vám pošleme další zadání. Rozvrhněte si daná 

cvičení průběžně, abyste nedělali vše na poslední chvíli. 

Prosím, pořiďte si sešit a z jedné strany pište cvičení do českého jazyka a z druhé strany 

cvičení do matematiky, děkuji.  

Český jazyk: z učebnice – pište do sešitu: str. 59 cv. 2, 2a 

                                                                     str. 60 cv. 5, 5b – číslici nad slovo 

                                                                     str. 66 cv. 4, 7 

                                                                     str. 67 cv. 1, 3, 3a – pád napiš nad slova 

                                                                     str. 71 cv. 2 – rozděl do tří sloupců 

                                                                     str. 72 cv. 4, 4a – rozděl do tří sloupců 

                                                                     str. 74 cv. 2, 4 

                                                                     str. 75 cv. 5, 7 

                         pracovní sešit: str. 5 cv. 5 

                                                 str. 37 kromě cv. a) – vše ostatní doplnit  

Nezapomeňte na každodenní čtení  
 

Matematika: učebnice: do sešitu: str. 5 cv. 1, 2, 3, 4, 5,  

                                                        str. 6 cv. 1, 2, 3, 4, 5,  

                                                        str. 7 cv. 1, 2, 3a, 3b, 3c, 4, 5, 6, 7,  

                      pracovní sešit: vše do str. 5 

Každý den vypočítat písemně jeden příklad na dělení „s ocáskem“ – typu: 58 764 : 52 = 

(Pěticiferné číslo dělit dvojciferným) 

 

Přírodověda: učebnice: přečíst - opakování po str. 37 po str. 41 

                         

Podívat se na You Tube – Byl jednou jeden život – 19 – Kosti a kostra, 

                                                                                   14 – Ústa a zuby 

                                                                                   15 – Trávení 

                     5 – Krev 

                                                                                      6 – Krevní destičky 

                                                                                      7 – Srdce 

                                                                                            Krevní oběh 

                                                                                            Svaly 

 

 

 

 

 

Vlastivěda 5. ročník  (12.- 20.3.)  

Zopakovat ze sešitu učivo o baroku, životě ve škole a J. A. Komenském.  

Nové učivo: z učebnice přečíst kapitoly Osvícenství, Marie Terezie a Josef  II.                      

pracovní sešit – vypracovat 2 strany k danému učivu                      zápis do sešitu (níže)  

  

Dobrovolné procvičování na internetu:  



Dějiny udatného českého národa, díl 73 - 77, k nalezení na www.youtube.com (zadat název a 

číslo dílu do vyhledávacího řádku) nebo https://dejiny.ceskatelevize.cz/208552116230073/  

  

zápis  

Osvícenství, Marie Terezie a Josef II. (druhá polovina 18. století)                                                         

- osvícenci věřili v sílu lidského rozumu, podporovali vzdělání, chtěli omezení moci církve - 

„osvítit“ lidi znamenalo přinést nové myšlenky, změny ve společnosti (nové zákony = 

reformy) - podle myšlenek osvícenství si lidé mají být rovni, mít stejná práva  

  

Marie Terezie                                                        - zavedla pořádek v zemi – sčítání lidu a 

číslování domů, užívání příjmení, výběr daní také od šlechty, vybudování stálého vojska, 

zákaz mučení vězňů - r. 1774 zavedla povinnou školní docházku pro děti od 6 – 12 let - 

robota (neplacená práce) byla zkrácena na 3 dny v týdnu  

  

Josef II. (syn Marie Terezie) - r. 1781 vyhlásil náboženskou svobodu = Toleranční patent  - r. 

1781 zrušil nevolnictví (lidé jsou svobodnými občany), ale ne robotu - byl velmi pracovitý, 

vydal až 6 000 zákonů - říkalo se mu „selský císař“ (vyoral brázdu u Slavíkovic)    

 

Angličtina: 

 

5. ročník  

1) pracovní sešit Project 1 – strana 76, slovíčka Unit 4, části A, B, C, D – přepsat do 

slovníčku a naučit se 

2) pracovní sešit Project 1 – strana 69, mluvnice TIME (části 4.1, 4.2) – přečíst, nastudovat, 

přepsat do sešitu Grammar 

3) pracovní sešit Project 1 str. 32 - 33 doplnit a vypracovat všechna cvičení + doplnit 

chybějící cvičení (pokud byl žák/žákyně nemocný/á)  

4) učebnice str. 38 – 39 – vypracovat cvičení a udělat projekt My School (samostatný papír) 

5) procvičováni slovní zásoby, mluvnice, poslech, čtení – www.oup.com/elt/project 

 

 

Zdraví Vás paní učitelky: Hermanová, Richterová, Šarmanová, Pavlíková, Bendová 

 

 

 

 

                                                

                                                                                                                           

                                                                          

       

http://www.oup.com/elt/project

