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Úkoly pro páťáky 22.2. – 26.2.2021 

Moji milí páťáci,  

zdravím vás v novém týdnu. Vím, že už je to doma dlouhé a nevím, jak dlouhé to ještě 

bude. Zkuste se každý den na něco těšit. Třeba na telefonát s někým vám milým, na 

procházku, či na společný večer s rodinou, třeba u stolní hry. Zkuste k rodinné pohodě 

přispět i vy      . Můžete nachystat večeři nebo nějaké milé překvapení, to budou 

maminky koukat      . 

Tak, jak jsme si už vyzkoušeli minulý týden, budeme občas psát malé prověřování 

učiva, které oznámkuji a vložím vám to do týmsů, kde najdete svou složku:  

5.ročník –) Obecné –) Soubory -) Opravené písemky -) složka s vaším jménem   

Tento týden to budou z ČJ koncovky podstatných jmen rodu ženského a středního (v 

pátek) a z M písemné dělení (ve čtvrtek). 

Český jazyk 

V českém jazyce se budeme i nadále věnovat podstatným jménům. Zaměříme se na 

vzory podstatných jmen (najdete je v učebnici na str.62) a na správný pravopis 

v koncovkách podstatných jmen, k čemuž je znalost vzorů nutností. Pokud najdete 

knížečku – pomůcku, kterou jsme vyráběli vloni, můžete pracovat s ní. 

Uč.63/1 a) – určete vzor u 20 slov 

Uč.63/6 a - Podstatná jména utvořená slovotvornou příponou -ec mají v 5.pádě 
koncovku -če (např. letec – letče!). 
U podstatných jmen mužského rodu vzoru správce je první a pátý pád stejný (např. 
správce – správce!). Procvičování: 
 
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=602d34f00f18a 

Pracovní sešit str.10, 11 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4943 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-

trenazer-rod-stredni-zensky-muzsky/cviceni.html 
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Čtení s porozuměním – vyber si další kapitolu a tu vypracuj (dobrovolné), hlavně čti 

svou knihu       

Matematika 

V matematice jsme se už na online hodinách pustli do učiva o rovnicích. Pracujte 

v učebnici: 

Str.44/3 – rovnice přepište pomocí čísel a vyřešte 

Str.44/4           

Str.45/6 – první seznámení s váhami, popovídejte si s rodiči o vahách, dvoumiskových 

i digitálních, kde se používaly nebo používají, jak fungují 

Str.45/7, 8 – úlohy přepiš do rovnic 

Str.45/9 

Pracovní sešit – str.33, 34 

                          - str.39 /1,2 

                           - str. 40/7 – na písemné dělení bude ve čtvrtek testík. Procvičuj i 

dělení se zbytkem a nezapomeň na kontrolu. 

https://www.umimematiku.cz/presouvani-pisemne-deleni-1cif-2-uroven/349 

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-deleni/nekonecne-

pocitani/priklady.html 

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-deleni/priklady-sedmi-

trpasliku/vyber.html 

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-deleni/priklady-osmi-

koumaku/vyber.html 
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Přírodověda 

V pátek nás na online hodině čeká konference s tématem Živočichové tropického 

pásu. Tvým úkolem je si jednoho živočicha z oblasti tropického pásu vybrat a připravit 

si o něm na papír pěknou prezentaci i s obrázky (až se vrátíme do školy uděláme 

výstavu). Snaž se, aby tvá prezentace posluchače i čtenáře zaujala. Napiš o vybraném 

živočichovi vše důležité a zkus zjistit nějaké zajímavosti. K vypracování využijte papíry 

ze školy. Budeme takto postupně zpracovávat celkem 4 živočichy ke 4 podnebným 

pásům. Až se rozhodneš pro některého živočicha, zkus jít na odkaz dole. Vytvořila 

jsem pro nás nástěnku, kam si zapíšete, o jakém zvířeti budete přednášet. Pokud si už 

tam někdo zapsal stejné zvíře jako jsi chtěl ty, vyber si, prosím, jiné. 

https://padlet.com/lucieseberova/t6frpqd7fifkofma 

Čtenářská výzva 

Milí páťáci, vyberte si oblíbenou knížku a vyfoťte ji v prostředí, které ji nejvíce 

vystihuje. Vztahuje se k jejímu názvu, hlavní postavě nebo ději. Použijte cokoliv, třeba 

i sebe, zvířecího mazlíčka, plyšáka, jinou hračku, přírodninu nebo věci denní potřeby, 

originální prostředí a hlavně důvtip. Dejte si pozor, ať je na fotce vidět celý obal knihy. 

Hodnotí se nápad, originalita a kreativita. Fotky pošlete do středy 3.3.2021.  

Už teď se na vaše dílka moc těším! Vaše paní učitelka Lucka 
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Angličtina 

Hello there! 

Tento týden se učíme předložky, takže je pojďme vyzkoušet ve větách. 

Posílám odkaz na nové video a odkaz na kvíz. Pokuste se v kvízu napsat věty 

v podobném stylu, jako jsou ve videu. 

Odkaz na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=C4TiXyV37ZY&ab_channel=U%C4%8Ditelskej 

Odkaz na kvíz:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gSANwzKe_UK9U1qK3TJCjd0

MLe9nGqdBqAXBgY6YzUJUN1oxVVFQSVRBVDlXTFlLNUkyVkVJUUJVWC4u 
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