
Domácí práce 5.A - do 2.4.2020  

  

Český jazyk:   

Do sešitu ČJ- Š si přepiš z HRAVÉ ČEŠTINY ze str. 86, 87, to, co je napsáno v 

modrém rámečku (zapamatuj si- modrá žárovka) a ještě poučku:  U zájmena 

JÁ - píšeme ve 2. a 4. p. - mne, mě  

                                      ve 3. p. - mně, mi                                         

v 6.p. - mně  

U zájmena TY - píšeme ve 2. a 4. p. - tebe, tě  

                                      ve 3. p.- tobě, ti                                        

v 6.p. - tobě   

  

Vyplňte prac. list, který můžete poslat na můj e-mail, nebo ho odevzdáte po 

příchodu do školy.  

Ve stejné učebnici - Hravá Čj - str. 88 - přepiš do ČJ - Š, co jsou číslovky 

(rámeček nahoře) a hned ten následující rámeček ( Podle významu 

rozeznáváme číslovky základní…..  

Dále si opět do sešitu přepiš pravidla psaní číslovek-modrý rámeček str. 89 

(zapamatuj si).  

PS - str. 56, 57, 88,89.  

Do konce dubna byste měli mít přečtené celkem 3 knihy a zapsat je do 

Čtenářského deníku. Do května musí být 4.   

Matematika:  

Učebnice - HRAVÁ MATEMATIKA str. 23-24 - vysvětlení sčítání, odčítání 

desetinných čísel, 45 - 48 - osově souměrné útvary a pravidelné obrazce 

vám pomohou při vypracování úkolů v PS na str. 15, 16, 31,32.   

  

Vlastivěda:   

Přečíst v učebnici str. 12-13. Pouze ze str. 12 napsat do sešitu všechny 

věty s tučně vytištěnými slovy od odstavce BAROKO + nakreslit obrázek 

portálu a napsat, co to je a napsat 2 příklady barokních staveb.  

  

Přírodověda:  



Učebnice - str. 57- přečíst Oběhovou soustavu, vědět, co jí tvoří a znát 

rozdíl mezi tepnou, žílou a vlásečnicí.  

  

Anglický jazyk:  

-pracovní list  

  

Vv - Nakreslete libovolnou technikou jeden obrázek. Nakreslete jednu věc, 

kterou máte doma, a máte ji rádi (je jedno, bude-li to lampička na stolku, traktor 

na dvoře, oblíbená hračka, auto na dálkové ovládání...). Snažte se na tu věc 

dívat a přitom ji kreslit. Všímejte si detailů. Dobře pozorujte. Velikost papíru a 

techniku (to, čím budete kreslit nebo malovat), nechám na vás. Obrázek si 

schovejte, napište na něj dolů datum tužkou. Obrázky si schovávejte všechny, 

ohodnotím je, až se uvidíme – pokud mi budete chtít obrázek ukázat, můžete 

ho vyfotit a poslat jej e-mailem: vytvarnekurzy@seznam.cz. Pokud budete 

chtít, můžete si zkusit jednu kresbu optického klamu: 

https://cz.pinterest.com/pin/668432769682848912/ – jsou tam jednoduché 

návody na zajímavé kresby 

 

  

Opět platí, pokud něco nejde, uděláme ve škole. Přeji všem hlavně zdraví.  

Ivana Stulíková.  
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