
5. ročník                                             38. týden                                                   8. 6. - 12. 6. 2020
Předmět Učivo - IVP Domácí úkoly, příprava

ČJ

ČJ

Správně vyslovovat a psát znělé a neznělé souhlásky. 
Dodržovat pořádek slov ve větě.

Opiš a rozhodni: 
drá_ (p/b), jeřá_ (p/b), Jaku_ (b/p), šrou_(b/p), Fili_ (b/p), kone_(v/f), gra_
(f/v), proje_(v/f), venko_(v/f)

ČT

Číst jednoduché texty - určit začátek a konec věty, počet 
slov ve větě.

1. Opiš věty, urči počet slov a označ začátek a konec věty: Včera bylo 
venku krásně. Lukáš si vzal míč a šel ven. Může jít Lenka se mnou? Kupte 
si zmrzlinu. Kolik stojí zmrzlina? 

ŘV
Vypravovat podle obrázků příběh. Pracovní list viz mail.

AJ

Slovní zásoba Fruit (ovoce)  - procvičovat správnou 
výslovnost, soustředit se na poslech,  procvičovat slovní 
zásobu 

Fruit - vyber správnou možnost 

M

M
Písemně sčítat s přechodem přes základ Žák /popřípadě rodič/ si napíše 5 příkladů pod sebe např.                                                  

25                                                                                              58  a sčítá od 
spoda nahoru.

G
Poznat a najít základní tělesa - válec a kouli Ve svém okolí bude žák hledat předměty ve tvaru válce a koule, např. 

komín, cisterna má tvar válce, lampička má tvar koule,....

ZI Pracovat s výukovými a zábavními programy podle pokynu 
dospělého

Snažit se využít voně dostupné programy

https://www.jazyky-online.info/procvicovani.php?topic=Fruit&disa=1&k=1


VL

Příchod Konstantina a Metoděje do Velkomoravské říše. Kníže Rastislav, který vládl Velkomoravské říši, chtěl ve své zemi rozšířit 
křesťanství. Pozval si proto dva učence ze Soluně (řecké město), aby mezi 
lidmi toto učení šířili. Pro lepší pochopení ti pomůže video. 
video

PŘ

Seznámit se s dopravními předpisy.                     Poznat 
základní dopravní značky. 

Ať už jsi chodec, cyklista či řidič motorového vozidla (auta), je nutné znát 
dopravní značky a dopravní předpisy. Trénuj poznávání základních 
dopravních značek. Viz odkaz.
odkaz

HV
Zazpívat zpaměti vybrané písně. Zazpívej zpaměti známé lidové písničky. Kvíz

VV Při tvorbě vycházet ze svých zrakových vjemů, prožitků a 
fantazie.

Namaluj svou oblíbenou pohádkovou postavu.

TV
Provádět pohybové aktivity rozvíjející sílu. Vyzkoušej si cviky, které rozvíjejí sílu - dřepy, kliky, sklapovačky.

PV
Uvařit těstoviny podle návodu s pomocí dospělého

https://www.youtube.com/watch?v=JBRT57xwMe4
https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/dopravni-znacky/znacka1.htm

