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                                           Úkoly pro 5.ročník 22.3. – 26.3.2021 

Milí páťáčci,  

moc vás zdravím v novém týdnu a posílám úkoly. Těším se na naše online 

hodiny, až vás opět uvidím, vždy mě to potěší. Jaro je tu, tak věřím, že společně 

s ním přijdou i lepší časy      . Můžeme se radovat z probouzející se přírody a 

snad už brzy i z příjemnějšího jarního počasí. Přeji vám, ať máte každý den 

důvod k radosti! 

Vaše paní učitelka Lucka 

Český jazyk 

Tento týden se budeme zabývat přídavnými jmény přivlastňovacími. Nejdříve 

se podívej na následující videa. 

https://www.youtube.com/watch?v=aadRMiJX3IE 

https://www.youtube.com/watch?v=oP8m_hvEtXs 

V učebnici najdete toto učivo na str.75 – 77. Najdete tam skloňování vzoru 

otcův i vzoru matčin v jednotném i množném čísle, ve všech rodech.  

Pracovní sešit – str.20, 22, 23 

Procvičování online: 

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_druh1.htm 

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_privlastnovaci

1.htm 

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=605390c7b772b 
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Sloh + VV + Geometrie 

Tento týden vás čeká úkol vyrobit pohlednici pro paní učitelku      . Rozměr 

klasické pohlednice je asi 150mm x 105mm.  Na jednu stranu pohlednice mi 

nakreslete nějaký hezký obrázek (výběr je na vás) a druhou stranu vypište jako 

správnou pohlednici – moje jméno a adresu školy a taky tam nakreslete 

známku (můžete si vymyslet motiv). A pak mi napište nějaký pozdrav, vzkaz, jak 

se vám daří, na co se těšíte, co si přejete nebo něco, co byste mi chtěli sdělit. 

Na závěr se nezapomeňte podepsat. Hotovou pohlednici pak vhoďte do 

schránky na bráně naší školy. Na pohlednice od vás už se moc těším      . 

 

                                              Ukázka:             

 

 

 

 

 

 

Čtení – čti si vlastní knihu 

 

 

Matematika 

Konstrukce – uč.54/19, 20 

Algebrogramy – uč.54/24 – podaří se ti některý vyřešit? 

Uč.55/27,  59/15 
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Pracovní sešit M 

15/9 

19/6,7,8 

 

Přírodověda 

Téma: Přizpůsobivost rostlin a živočichů (zápis do sešitu) 

ROSTLINY                                                                   ŽIVOČICHOVÉ  

• DÉLKA KOŘENE                                                      * VZHLED 

• USPOŘÁDÁNÍ LISTŮ                                              * TVAR TĚLA  

• POVRCH LISTŮ                                                       * ZPŮSOB POTRAVY  

• VLASTNOST KVĚTŮ                                               * MIMIKRY (ochranné zbarvení) 

• PLODY (=SCHRÁNKY NA SEMENA)                      * MIGRACE (stěhování za  

                                                                                       potravou a teplem) 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pročtěte si v učebnici na str.41 a 42, jak jsou rostliny i živočichové schopné se 

přizpůsobit rozmanitým životním podmínkám. 

Pracovní sešit 21 – 24 

Na pátek si připrav nějakou zajímavost ze života rostlin nebo zvířat, jak se 

přizpůsobili životu v daných podmínkách. Až si vybereš, zapiš se na nástěnku. 

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

Ahoj páťáci! 

Připomínám úkoly na příští týden. 

1) Vytvořte vlastní rozhovor podle rozhovoru ve workbooku na straně 8. 
Sejděte se jako třída na TEAMS a domluvte se, jak bude rozhovor 
vypadat. Změňte jména, datum, příkazy učitelky. Rozhovor mi můžete 
poslat do chatu, ale pouze hotovou, finální verzi. 
 

2) Hodiny vám pořád nejdou. Tady si je procvičíte a zkontrolujete: 
 

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/time/half-quarter-quiz-1 

 

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/time/time-match 

 

https://www.montsemorales.com/vocabulario/whattine2.htm 
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