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Úkoly pro páťáky na týden 1.3. – 5.3.2021 

Milé děti,  jsem tu opět s úkoly. Chci vám poděkovat za vaši práci, za posílané úkoly, 

za plnění výzev a za parádní páteční konferenci, na které jsme se dozvěděli mnoho 

zajímavého. Přeji vám dobrou náladu a chuť do nového poznávání a učení!  

Vaše paní učitelka Lucka 

Český jazyk 

Pracovní sešit  

str.12 – pravopis podstatných jmen rodu mužského – vypracujte poctivě – v pátek si 

opět napíšeme opakování na známky 

13 -14b – opakování a procvičování (není nutné vypracovat vše) 

Minulý týden jsme si udělali úvod do učiva o přídavných jménech. Pročtěte si modré 

tabulky v učebnici na str.67 a 68. Do školního sešitu si udělejte zápis o přídavných 

jménech: 

Přídavná jména  

- vyjadřují vlastnosti podstatných jmen nebo blíže určují jejich význam  

- ptáme se na ně: jaký, který, čí?  

- určujeme u nich: pád, číslo, rod, vzor, druh  

      Druhy přídavných jmen       Vzor 

     tvrdá      mladý (rod mužský) pes 
     mladá (rod ženský) kočka 
     mladé (rod střední) děvče 

     měkká      jarní (stejná koncovka ve všech rodech) 

    přivlastňovací 
(od podstatných jmen rodu M) 

     otcův (rod mužský) dům 
     otcova (rod ženský) židle 
     otcovo (rod střední) auto 

   přivlastňovací  
(od podstatných jmen rodu Ž) 

     matčin (rod mužský) prsten 
     matčina (rod ženský) sukně 
    matčino (rod střední) auto 
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Uč.67/7 

Uč.68/8 – pracujte do sešitu. Rozdělte slova do tří sloupečků – tvrdá, měkká a 

přivlastňovací 

Procvičovat můžete i tady: 

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-pridavne-jmena-druhy-1-uroven/1330 

Matematika 

Uč. 46/14 – zkus vyřešit rovnice 

Uč. 46/15 

Uč. 46/17 – přepište si tabulku a zkuste zjistit obvod a obsah modrého, zeleného a 

hnědého obdélníku, pomožte si nákresem. Komu to půjde může zjistit i zelenohnědý 

a modrohnědý. 

 modrý  hnědý  zelený modrohnědý zelenohnědý 

Obvod (cm)      
Obsah (cm2)      

 

Pracovní sešit 

Str.35  

Str.36/1 – pokus se vyčíst potřebná data z grafu 

Str.38/9,10 

Str.39/3,4 

 Zkus si tuto stavbu doma postavit z krychlí, nakreslit do sešitu a zjistit u ní 

objem, povrch a kostru (v centimetrech). Ve čtvrtek zkusíme 2 stavby na známky. 
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Přírodověda 

V minulém týdnu jsme se věnovali tropickému podnebnému pásu. Vaše získané 

poznatky si ověřte v připraveném kvízu (odkaz na stránkách). Tento týden budete 

prozkoumávat subtropický pás. Přečtěte si o něm informace v učebnici na str.36, 37 a 

udělejte si zápis. Kdo si chce udělat svůj zápis, určitě může. Já nabízím alespoň tento, 

ale určitě si ho můžete doplnit. 

____________________________________________________________________  

SUBTROPICKÝ PÁS 

• mezi tropickým a mírným pásem 
• příznivé podmínky pro zemědělství 
• dlouhé léto, krátká zima 
• typická země subtropického pásu je Chorvatsko 

rostliny: cypřiše, fíkovník, olivovník, mandloň, citrusy, levandule (citróny, pomeranče, 
mandarinky,...) 
živočichové: daněk, ovce, muflon, šakal, plazi, klokan, racek, aligátor, mnoho druhů 
hmyzu (cikády) 
_____________________________________________________________  
 
Nabízím krátké video, které vytvářeli vaši vrstevníci (tak tam možná najdete nějakou 

tu pravopisnou chybu      ). Můžete si ale najít i jiná, delší videa. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ho86RFse94c 

V pátek nás opět čeká konference, na které představíte typického představitele říše 

zvířat ze subtropické oblasti. Na odkaze níže se dostanete na novou nástěnku, kde si 

zapíšete vybraného živočicha. Referát zpracujte jako plakát, kde bude zvíře i 

vyobrazeno. Buď ho nakreslete nebo nalepte obrázek. Doplníte důležitými 

informacemi a zaměříte se na nějaké zajímavosti, kterými byste posluchače zaujali. Už 

se na naši konferenci moc těším! 

https://cs.padlet.com/lucieseberova/yzs5hksti24luu0n 
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Angličtina 

Ahoj páťáci! 

 

Posílám vám pár krátkých úkolů na příští týden. 

 

1) Nezapomeňte, že si v pondělí napíšeme test. Budu chtít, abyste uměli 
otázku: Where is the…(radio, book, bin…) 
 

Ale také odpovědi s předložkami. Například: 

It’s in the bin. It’s behind the desk.  

 

2) Předložky si připomenete v tomto videu: 
https://www.youtube.com/watch?v=C4TiXyV37ZY&ab_channel=U%C4%8D

itelskej 

 

3) Procvičit si je můžete v této hře. Úkolem je vložit věci na místa, která vám 
hra řekne: 
https://www.gamestolearnenglish.com/prepositions-game/ 
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