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Úkoly pro 5.ročník na týden 4.1. – 8.1. 2021 

Moje milé děti, moc vás všechny po vánočních prázdninách zdravím a chci vám 

popřát vše nejlepší do nového roku! Doufám, že jste se všichni měli moc hezky, 

vychutnali jste si Vánoce plnými doušky, zhlédli jste spoustu pohádek a užili jste 

si volné dny s rodinou. Moc mě to mrzí, ale budeme se muset i nyní vzdělávat 

na dálku, ze svých domovů. Máme už ale hodně zkušeností, tak to pro nás není 

nic nového a opět to dobře zvládneme. Budete dostávat úkoly pro vaši 

samostatnou práci a budeme se také setkávat na online hodinách.                            

Přeji vám, ať se vám práce daří. Pokud by bylo potřeba, jsem tu pro vás,       

vaše paní učitelka Lucka. 

 

 

Český jazyk 

Máme za sebou učivo o předponách s-,z-, vz- (uč.35-37, pr.25 – 28) a učivo o 

předložkách (uč.38, pr.s.29 – 31 – kdo nemá, dopracuje). 

Do sešitu přepište cvičení z uč.39/9. 

Procvičovat můžete i tady: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/839 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4071 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-psani-s-z-na-zacatku-slova 

Uč.str.41 – Skupiny bě/bje, vě/vje, pě – pročíst modré rámečky 

uč.41/1,2,3 na fólii 

pr.s. 32 
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Sloh 

Ve škole jsme v prosinci psali popis pohádkové postavy – čerta. Tento týden si 

zkusíte napsat popis předmětu – některého dárečku, co jste našli pod 

stromečkem. Na naší online páteční hodině bychom si pak vaše práce poslechli 

a na dárečky se podívali. Na tento úkol máte dva týdny, ale doufám, že jej 

někteří vypracujete už tento týden, abychom si už tento pátek mohli některé 

popisy přečíst.  

Název vaší práce by mohl být: Můj nejkrásnější dárek (ale můžeš zvolit i jiný) 

Pomohou ti modré rámečky v učebnici na str.40, kde jsou sepsána důležitá 

pravidla při psaní popisu, např. aby se postupovalo jedním směrem. Při psaní 

popisu by ti mohla také pomoci osnova: 

1) Úvod – např. v jakém byl papíře, jestli tě balíček zaujal, … 

2) Hlavní část – velikost, tvar a materiál, barva, zvláštnosti, vzhled jednotlivých 

částí 

3) Závěr – využití předmětu a vztah k němu 

V textu by se neměla často opakovat slova (např. má 2 uši, má nos, má růžové 

vlasy, …. Zkus hledat jiná pěkná slovesa. A nezapomeň nakreslit i obrázek      . 

 

Čtení 

Čtení vlastní knihy. Pokud někdo dostal knížky na Vánoce, můžeme si je v pátek 

na hodině ukázat. Připravujte si i prezentace přečtených knížek. 
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Matematika 

V posledním týdnu před Vánocemi jsme si vyvodili dělení dvoumístným číslem 

v učebnici na str.25. Pokud někdo zapomněl, jak se příklady počítají, může se 

podívat na následující videa. Zkoušejte si video zastavovat a počítat zároveň do 

sešitu. 

https://www.youtube.com/watch?v=vPlqzEN9I04 

https://www.youtube.com/watch?v=fdPZCm18whY 

https://www.youtube.com/watch?v=AAnI6XsKIzk 

Tady je ukázaný zkrácený zápis: 

https://www.youtube.com/watch?v=oLYEaE-UYU0 

https://www.youtube.com/watch?v=Lmypj5RJAG4 

Příklady na procvičování najdeš na této stránce. Cvičení 17 a 18. Příklady 

vypočítej do sešitu a udělej i zkoušku. Pokud by to někomu nešlo, budeme 

procvičovat i na hodinách a v doučování. 

https://publi.cz/books/12/05.html 

Kdo ještě nemá, vypočítá si příklady v učebnici na str. 25/12, 26/15 – 2 

obdélníky, 26/16. 

Uč.24/1 – seznamte se s Martinovým trikem a ten si pak vyzkoušejte v pr.sešitě 

na str.17/1. 

Pr.s.17/2, 3 

Kdo by měl hotovo, může pracovat i na str.18,19. 
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Přírodověda 

V přírodovědě začneme prozkoumávat vesmír. Pro tento týden si v učebnici 

přečti str.23 a podívej se na video o vzniku vesmíru. Pak si udělej zápis do 

sešitu. Odpověz na otázky a můžeš si i zapsat to, co považuješ za důležité, co tě 

zaujalo.  

Jak vznikl vesmír? 

Co je to velký třesk a kdy asi nastal? 

Co zkoumá astronomie? 

Co je to mléčná dráha a čím je tvořena? 

Pak si vyber 2 vědce, kteří se zabývali vesmírem a zapiš k nim, co významného 

objevili nebo vykonali. Pokus se nakreslit obrázek, jak asi vypadal velký třesk. 

Může ti pomoci video. 

https://www.youtube.com/watch?v=MLXHFzWvI2o 

 

Hudební výchova 

Kdo ještě nevypracoval, tak připomínám referát do hudební výchovy – vybrat si 

téma, které mě zajímá a připravit si prezentaci. Např. o oblíbeném zpěvákovi 

nebo hudební skupině. Zjistit základní informace i nějaké zajímavosti, obrázky a 

odkaz na oblíbenou písničku. 

 

mailto:skola@zsbrantice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=MLXHFzWvI2o

