
Učivo 5.E 

Mgr. Dana Petrášová 

dana.petrasova@zsgvodnany.cz 

 

Do pondělí 16.3.: 

M -celá str.43+44,45 

Čj PS 58-59 

Učebnice – učivo do str.123, fólie 119+123, písemně do sešitu 2/118,14/117+list Čj  

 

 

Od 16.-25.3.2020: 

 

M: 

-procvičovat písemné dělení dvojciferným dělitelem, můžete se vrátit v učebnici k dřívějším 

příkladům, zejména pro žáky, kteří ještě toto učivo nemají dostatečně osvojeno 

-procvičování jakéhokoliv pamětného i písemného počítání, závorky, rovnice….. 

-procvičovat převody délky, hmotnosti, času 

-zopakovat si obvody, obsahy čtverce, obdélníka 

Písemně do sešitu:14/41 

Do učebnice 7,8/41+ cvičení, která lze psát do učeb. Do str.53, ostatní cvičení přímo do 

učebnice 

 

 

Aj: 

-zopakovat čas, předložky-at, on, before, after, from-to,in……. 

PS – dodělat vše do str. 41 

Slovíčka napsat – všechna neznámá z lekce 4 str.83 + naučit se je 

Zopakovat celou 4. lekci – příprava na souhrnný test za tuto lekci (z učebnice i z PS) 

Uč.str.48 – cv.2 přečíst a přeložit do sešitu 

Uč. Str.50 – příprava na test – písemně do sešitu (i křížovku), kromě poslech. Cv.4 
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Čj: 

-opakovat přídavná jména – druhy a koncovky (projít si i starší cvičení, na webu je možnost 

různých on-line cvičeních i s kontrolou) 

-opakovat zájmena – určování druhů + skloňování zájmen 

Str.120-121: Psaní dopisu – cvičení 2,3,4,5 písemně, nakreslit si do sešitu i vzorovou obálku 

s adresou  

Str.124 – přepsat do chytrého sešitu (žlutý rámeček) 

Písemně do sešitu: 

6a,b,c+7a,b/124, celá str.125,  

Rámečky Str.126-127 přepsat do chytrého sešitu, cvičení 1,2/126+1/127 písemně do sešitu 

 

Prvouka: 

Přv – zopakovat kostru a svalstvo – na test, 

Str.56 – zapsat do sešitu: 

Dýchací soustava – vypsat si to, co je červeně a nakreslit obrázek s popisem, celou stránku si 

přečíst pozorně 

 

 

D – opakování str. 28-31 na test+ str.32+33 přečíst a pokusit se zapsat si poznámky do sešitu 

Otázky str.29 a 31 – odpovědi zapsat do sešitu 

 

 

Vl – zopakovat si naše sousedy (Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko), dále si pracovat na 

referátech dané země 

Simča – Portugalsko, Tobi-Španělsko, Lucka-Itálie – pokud máte čtvrtku A4, jinak stačí na 

volný list: popsat polohu, sousedy, hl. město…….. + vyhledat zajímavosti dané země-např. 

zvyky, národní jídlo, turistické cíle…..může být i nějaká fotka nebo nakreslená fotka, fantazii 

se meze nekladou!:-) 

 

Hodně pracovních úspěchů přeje 

D. Petrášová 

třídní učitelka 

 


