
 

Domácí práce 5. A – do 10. 4.2020 

Český jazyk: 

V učebnici HRAVÁ ČEŠTINA (procvič.číslovek)-str. 86/ 1,2  přepište do ČJ-Š 

                                                                                  -str. 87/ 5,6,7 přepište do ČJ-Š 

PS- str. 90,91 

Do sešitu ČTENÍ/SLOH – napište krátké vyprávění (8-10 vět), ve kterém použijete co nejvíce 

číslovek a číslovky podtrhněte. (Kdo by neměl sešit, napíše na papír). 

Učivo číslovek můžete procvičovat také na stránkách www.rysava.websnadno.cz – 5. r.  

Matematika: 

Učebnice HRAVÁ MATEMATIKA str. 23 – 25 vysvětlení odčítání desetinných čísel a násobení 

desetinných č. 10,100,1000. 

PS-str. 17, 18/8-12, 19. 

Geometrie: Vysvětlení učiva- str. 49.  

PS- str. 33/ 1,2,3,5. 

Vlastivěda: 

Přečíst v učebnici str. 14-15 - Ve školních lavicích. 

Do sešitu napsat nadpis: Jan Amos Komenský – „učitel národů“ 

                                          Narodil se (datum) v (místo). 

                                          Zemřel (datum) v (místo). 

                                          Navrhoval tyto změny ve vyučování: Do školy by měli chodit 

chlapci a dívky. (doplň další) 

Přírodověda: 

Přečíst str. 58-59 – Trávicí soustava a na papír si napiš, co jsi snědl(a) např. v pátek  

(snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře). 

Červeně podtrhni potraviny a nápoje, které si myslíš, že jsou nezdravé, pokud jsi je měl(a). 

 

http://www.rysava.websnadno.cz/


 

Anglický jazyk: 

1) pracovní sešit str. 28/2, 29/3, 4 

2) opakovat si slovíčka 3. lekce 

3) Posílám odkaz na 0. lekci interaktivní učebnice, projděte si lekci, podívejte se na videa a zkuste si udělat různá 

cvičení. Je tam pro nás hodně opakování. Všechno ještě neznáte, takže každý pracuje podle svých možností, podle 

toho, co zvládne. U každého cvičení lze provést kontrolu, jestli jste pracovali správně. 

https://www.mauthor.com/present/5947043579822080 

Rodiče i děti mne mohou kontaktovat na mém e-mailu: Petra-Novi@seznam.cz 

Milí žáci a rodiče, přeji Vám hlavně hodně zdraví a pevné nervy. Pokud si s něčím nebudete 

vědět rady, můžete to vynechat a pracujte podle svých možností. Budu ráda, když mi 

napíšete na můj e-mail, jak to zvládáte, můžete poslat fotku dětí, co např. vyrobily, 

nakreslily, jaké knihy čtou. Někteří už to udělali. Věřím, že společně to zvládneme.  Ivana 

Stulíková 

 

 

 

 

https://www.mauthor.com/present/5947043579822080

