
5. ročník                                                   30. týden                                    13. 4. - 17. 4. 2020

Jméno:

Předmět Učivo - IVP Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Správně vyslovovat a psát slova se skupinami hlásek dě-tě-ně-
bě-pě-vě-mě. Sestavit a napsat jednoduchý pozdrav, blahopřání, 
napsat správně adresu podle předlohy.

1. Číst věty a soustředit se na skupiny hlásek: Bětka 
dostala ve škole pětku. Objednám si oběd. To je venku 
pěkně! Budeš mi chybět. Pěnkava je pěkný pták. 2. Napsat 
Velikonoční pozdrav/přání se správnou adresou.

ČT
Číst s porozuměním potichu i nahlas jednoduché texty. Číst knihu podle svého výběru. Zvládnout vyprávět děj.

ŘV

Tvořit významové kategorie - vyhledat nadřazené pojmy. Určit nadřazené pojmy: 1. pes, kočka, slon, žába 2. jablko, 
hruška, jahody, třešně 3. tričko, košile, kalhoty, svetr 4. 
fotbal, hokej, plavání, lyžování  

AJ
Pokračovat v seznamování se slovní zásobou jaro, Velikonoční 
svátky. 

M

M
Doplnit chybějící čísla v číselné řadě po stovkách a desítkách, 
seřadit čísla podle velikosti vzestupně i sestupně

Procvičujte dle instrukcí, které jsem vám poslala

G
Vypočítat obvod obdélníka s využitím sčítání Obvod obdélníka se vypočítá podle vzorce: O=a+b+a+b. 

Strany určujte na celá čísla, např. strana a = 5cm, strana b= 
7cm. Pak doplňte do vzorce čísla: O= 5+7+5+7; O=12+12; 
O=24cm 

ZI Pod vedením dospělého napsat klíčové slovo do vyhledávače 
internetu a vyhledat stránku daného tématu

Snažit se využít dostupné přístroje (počítač, tablet, telefon) 
a s jejich pomocí vyhledávat na internetu třeba školní 
webové stránky, oblíbené písničky atd.



VL
Rozeznat rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných dobách. S dopomocí rodičů hledej obrázky na internetu.  Do wordu 

zkopíruj obrázky TŘÍ VĚCÍ, jak vypadaly dříve a jak 
vypadají nyní. Úkol vyfoť nebo pošli jako přílohu na mail 
brichacova@koralekkladno.cz

PŘ

Seznámit se se základy první pomoci. Ošetřit drobné poranění. Napiš TŘI DROBNÁ PORANĚNÍ, které se mohou stát 
doma, na ulici nebo na hřišti. Vyber jedno poranění a napiš 
třemi větami, jak ho ošetříš.  Úkol zašli na mail 
brichacova@koralekkladno.cz. Trénovat můžeš i na 
internetu https://www.skolasnadhledem.cz/game/1483

HV
Znát alespoň 5 poslechových skladeb, poslechnout českou 
hymnu.

Poslech - https://www.youtube.com/watch?v=85c7UculKxI.

TV
Vysvětlit pojem turistika a pobyt v přírodě, uvést, jak ovlivňuje 
naše zdraví, zvládat základní techniku chůze a zdolávat přírodní 
překážky.

PV
Použít na hygienu vlastního těla vhodné hygienické prostředky


