
5. třída Zdroj učiva Poznámky/Komentáře

ČJ Mluvnice
opakovat a naučit se nazpamět druhy 

zájmen

UČ 107/3,4a; 108/6a (písemně do sešitu); 

PS celá str.53

Čtení/literatura samostatná četba + příprava referátů

M Aritmetika Převody jednotek délky PS str. 8 a 9

Převody jednotek času
uč. str. 76 zelenou tabulku do sešitu + PS 

str. 10 a 11

Převody jednotek hmotnosti
uč. str. 79 zelenou tabulku do sešitu + PS 

str. 12 a 13

Procvičování dělení dvojciferným 

dělitelem

v uč. na str. 65 - 71 je k dispozici spousta 

příkladů

Geometrie Obsah čtverce a obdélníku
uč. 129/3,5 a 130/3 do sešitu a PS str. 

48/5,7 a str. 49

AJ Free time activities (Volný čas)

PS str. 36, uč. 45/9 napsat odstavec do 

sešitu o tom co ve svém volném čase rádi 

děláte a co naopak děláte neradi

Present simple (přítomný čas) PS str. 37

Mickey, Millie and Mut - komiks
uč. str. 46 přečíst komiks a odpovědět na 

otázky - ústně + PS 38/1,2

Present simple - questions (tvoření 

otázek)

uč. str. 47/3,4,5 projít společně s přílohou 

Present simple - questions, která je ke 

stažení na stránkách, vypracujte s její 

pomocí také v PS str. 38/3 a str. 39

OS Přírodověda

Podnebné pásy - přečíst, napsat do sešitu, 

proč vznikly a překreslit si do sešitu 

obrázek Země, rozdělení a názvy 

podnebných pásů

učebnice (stará) str. 33, (nová) učebnice 

str. 35

Učivo

Využijte při učení slovníček, 

který je k dispozici vzadu v 

pracovním sešitě



 Tropický pás - deštné lesy, savany a 

pouště: přečíst, do sešitu si zapsat - jaké 

jsou přírodní podmínky v této oblasti, jaké 

rostliny a živočichy v těchto oblastech 

najdeme (viz tabulky pod obrázky) a 

doplnit každou oblast o obrázek nebo 

možno obrázek nalepit

učebnice (stará) str 34 - 36, (nová) 

učebnice str. 36 - 38

Vlastivěda
Plzeňský kraj-přečíst+zápis,ČR-

přečíst+zápis
učebnice s.12-13, s.36
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