
ÚKOLY  -  5. ročník    (květen I.) 

 

Vyučující:   M. Volfová     (ČJ, AJ, VL, PŘ, VV) 

Kontakt:    volfova.zsrybna@gmail.com 

Doporučený termín pro úkoly:   8. května 

______________________________________________________________ 

ČESKÝ JAZYK 

Učebnice - přečti si barevné tabulky UČ str. 104-108 

Pracovní sešit - vyřeš úkoly v PS str. 18-20 

 - u slohového cvičení na str. 20 popiš krátce výrobu jakéhokoliv předmětu, hračky, ... 

Domácí sešit - přepiš cvičení z UČ str. 104/6   

______________________ 

Dobrovolníci: mohou navíc přepsat libovolné doplňovací cvičení z UČ s. 105-110 

 

 

VLASTIVĚDA 

Učebnice - přečti si kapitoly v UČ str. 19-23 

Pracovní sešit - vyřeš úkoly v PS str. 12-14      

 

 

PŘÍRODOVĚDA 

Učebnice - přečti si UČ s. 58-66 

Pracovní sešit - vyřeš úkoly v PS str. 26-29 

Poznávačka rostlin - nauč se rostliny z prezentace na školním webu 

 

 

 

 

 



ANGLICKÝ JAZYK 

Učebnice  

 - přečti si UČ str. 43, poslechni si nahrávku a zkus přeložit věty  

   (všechny poslechové nahrávky najdeš na školním webu) 

- přečti si UČ str. 44, překresli (nebo vytiskni) barevnou tabulku  a doplň ji podle 

přečtených vět nahoře 

Slovník - nauč se nová slovíčka v UČ str. 45 a přepiš je do slovníku  (poslechni na webu) 

Pracovní sešit - vyřeš úkoly v PS str. 66-67,  str. 69-70    

______________________ 

Dobrovolníci - mohou dokončit cvičení  v PS str. 65 a 68,  UČ str. 45-46 / cv. 2-5   

                          (prac. list k tisku a poslech na webu)  

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Rámování jarní přírody  (fotografování) 

Potřebuješ:   mobil nebo foťák,  slabý karton,  nůžky,  pravítko,  tužku 

Vystřihni si z pevného papíru rámeček. Použít můžeš obaly od potravin, které jsou z vnitřní strany 
bez potisku (např. od pizzy). Do rohu rámečku napiš své jméno. Při pobytu venku (na zahradě, louce, 
v lese) hledej přírodní zajímavosti, "zarámuj je" a vyfoť. Na živočichy nesahej - udělej si pouze fotku! 

Rámuj POUZE PŘÍRODNINY  a dej pozor, aby fotky byly dobře zaostřené. 

Rámečků si můžeš vytvořit víc v různých velikostech - podle toho, jaké přírodniny budeš fotit.  

 

 

 


