
Podklady pro domácí přípravu 5. ročníky: na týden : 8.6.- 12.6.2020 

ČJ 
 

 - uč. 74/ 3 (3 řádky) + do závorky piš tvar vzoru   (do ČJ-D) 

 

- uč. 137/ 7 a) b) + za každé souvětí zapiš jeho vzorec   (do ČJ-D) 

 

V.A, V.B  

 

- uč. 42 nahoře/ čti tabulku 

 

- uč. 42/ 7      (do ČJ-D) 

 

V.C 

 

- uč. 141/ 5 

 

 

 

ČT – Ofoť a pošli zapsané knihy ve čtenářském deníku.  
           (za období březen, duben, květen – minimálně 3 knihy )  

 

 

 

M  

1. Vypočítej a zaokrouhli: 

a) na stovky   b) na tisíce           c) na desetitisíce 

6 400 : 10 + 23 =  18 000 – 50 • 20 =                      400 • 30 + 60 000= 

30 • 200 – 840 =  8 500 – 40 • 50 =          80 000 • 100 + 300 • 500 = 

350 : 5 – 120 : 4 =  640 000 : 8 + 660 : 6 =         500 000 – 27 000 : 9 = 

850 : 5 – 810 : 9 =  12 000 : 6 + 8 400 : 2 =         70 000 + 800 • 20 = 

 

 



 

 

Prostuduj si, jak se převádí desetinný zlomek na desetinné číslo. 

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ!!!! 



 

 

2. Přečti desetinné zlomky a potom je zapiš desetinným číslem.  (do M-D) 

 

 

3. uč. 93/ 13   (do M-D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČJ – Správná řešení úkolů – týden  1.6. – 5.6. 2020 

 
 

1. 

Když V1, V2 a V3. 

Když nastane léto, chodíme na výlety a jezdíme na tábor. 
 

V1 a V2, aby V3. 

Mirek se oblékne a pospíchá do školy, aby nepřišel pozdě. 
 

V1 nebo V2, protože V3. 

V zimě lyžujeme nebo bruslíme, protože nás to baví. 
 

2. 

1.p. včelí (jarní) úl                                                 1.p. včelí (jarní) královna 

2.p. včelího (jarního) úlu                                       2.p. včelí (jarní) královny 

3.p. včelímu (jarnímu) úlu                                     3.p. včelí (jarní) královně 
4.p. včelí (jarní) úl                                                 4.p. včelí (jarní) královnu 

5.p. včelí (jarní) úle !                                             5.p. včelí (jarní) královno ! 

6.p. včelím (jarním) úlu                                         6.p. včelí (jarní) královně 
7.p. včelím (jarním) úlem                                      7.p. včelí (jarní) královnou 
 
 

1.p. včelí (jarní) křídlo                                            1.p. včelí (jarní) úly 

2.p. včelího (jarního) křídla                                    2.p. včelích (jarních) úlů 
3.p. včelímu (jarnímu) křídlu                                 3.p. včelím (jarním) úlům 

4.p. včelí (jarní) křídlo                                           4.p. včelí (jarní) úly 

5.p. včelí (jarní) křídlo !                                         5.p. včelí (jarní) úly ! 

6.p. včelím (jarním) křídle                                     6.p. včelích (jarních) úlech 

7.p. včelím (jarním) křídle                                     7.p. včelími (jarními úly 
 

3. ČJ – U  73/2a 

včelí úl, soví houkání, jestřábí zrak, lví hříva,motýlí křídla,  paví pero, rybí šupina, 

šakalí vytí, žabí kuňkání, oslí hýkání, losí paroží, hovězí dobytek 
 

 

 

 

 

 

 



M 

 

 



 

 

 



PŘ  - doděláváme pracovní sešit:  

      str. 52/2 + 2a) 

      str. 52/3 přečíst 

      str. 53/6,7 

VL – v učebnici prohlédnout str. 66,67. Dále přečíst učebnice str. 64,65. Opsat 

poznámky: 

Tvář Země 

Povrch naší Země pokrývá z více než dvou třetin voda oceánů. 

Pevnina je tvořena šesti světadíly(kontinenty)a velkým množstvím ostrovů.  

Kontinenty- Asie, Amerika,Afrika,Evropa,Antarktida a Austrálie. 

Nejvyšším bodem na Zemi je hora Mount Everest v Himalájích(Asie)- 

(8848m.n.m.=“metrů nad mořem“). 

Nejnižším místem zemského povrchu je Mariánský příkop na dně Tichého 

oceánu(hloubka 11034m). 

Největší světadíl je Asie. Světadíl Amerika (má dvě části –severní a jižní) tento 

kontinent je skoro stejně rozsáhlý  jako Asie.  

Afrika-neboli „černý“kontinent-zde největší poušť na světě-Sahara. 

Antarktida (na jižní polokouli)-pokrývá ji věčný led a sníh. 

Evropa – nejhustěji zalidněná část světa. 

Austrálie(+Oceánie) – nejmenší kontinent. 

Tichý oceán(neboli Pacifik) – největší vodní plocha na Zemi. 

 

Ps – str. 6/1  10/1  

               7/2,3  11/3, 5 


