
Dobrý den všem rodičům a žákům, 

posílám Vám další dávku úkolů pro Vaše chytré hlavy.  

Jedno ze zajímavých videí z přírodovědy si určitě pusťte. Pokud nechcete celé, tak stačí  

od 17. minuty. 

Takto budeme všichni jásat, až nám skončí karanténa: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12163751698-byla-jednou-jedna-krava/21838256519  

 

vlastivěda-  

1. Sledujte díly seriálu Dějiny udatného českého národa od dílu 64. do 78. 

https://www.youtube.com/results?search_query=d%C4%9Bjiny+udatn%C3%A9ho+%C4%8

Desk%C3%A9ho+n%C3%A1roda+64 

2. Zkuste vytvořit rodokmen své rodiny, najděte staré fotografie, ptejte se na jména svých 

předků, tet, strýců, bratranců, sestřenic, babiček a dědečků - ať vlastních nebo nevlastních. 

Můžete zjistit, co je bavilo - koníčky, zvyky, zlozvyky, legrační příhody - ty se většinou 

vypráví velmi dlouho. Pak mi o tom napíšete. Zamyslete se nad dobou, ve které žili. Co si 

mohli koupit, jestli měli všechno, tak jako my v dnešní době. Co jedli a jaké oblečení nosili. 

Našla jsem nějaké náměty: 

https://cz.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=rodokmen%20strom&eq=rodokm&etsl

f=5514&term_meta[]=rodokmen%7Cautocomplete%7C1&term_meta[]=strom%7Cautocomp

lete%7C1 

Rodokmen bude obsahovat  členy základní rodiny žáka, jeho případné sourozence, rodiče, 

prarodiče + tety, strýce apod. - nakreslit na A4. 

Vlastní popis rodiny - Stačí popsat 4 členy rodiny kromě sebe. U každého alespoň 5 vět. Na 

závěr napíšete veselou historku. (krátkou) Může to být napsáno formou e-mailu. 

Např. Tatínek se jmenuje Karel. Má 45 let. Je vysoký a má hnědé kudrnaté vlasy. Jeho 

povolání je strojvůdce. Má rád fotbal, který nejen sleduje v televizi, ale i chodí hrát každý 

čtvrtek do tělocvičny se svými kamarády. Rád jí tvarůžky a zapíjí je pivem. Má smysl pro 

humor. Zdědil jsem po něm tvrdohlavost. 
matematika - pokračujeme v počítání s desetinnými čísly. Porovnávat už umíte a můžeme se pustit 
do sčítání a odčítání desetinných čísel. Doufám, že jste našli Matýskovu matematiku: 
https://www.youtube.com/results?search_query=mat%C3%BDskova+matematika+desetinn%C3%A1
+%C4%8D%C3%ADsla+56%2C+cv.1 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=mat%C3%BDskova+matematik

a+desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla+57%2C+cv.1 

Pokračujeme na str. 56/1,2,4  a 57/1,2.3- doporučuji si poslechnout video ze cv.1., a pak si 

vypracovat cvičení. Pak znovu pustit a zkontrolovat výsledky i u dalších cvičení. 

Učebnice str.48/2,3,5, 49/6,10,13 - písemně do sešitu,   49/7,8 - ústně 

 

český jazyk - naučit se nazpaměť zájmena z tabulky (druhy zájmen) na této straně: 

https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-zajmena/#druhy-zajmen 

- pro nácvik diktátů jsem vám posílala stránky umíme česky. Najdete si tyto stránky: 

https://www.umimecesky.cz/mluvene-diktaty#ps1126  

kliknete na 5. třídu a vyberete si dole diktáty s názvem - To jste netušili, kliknete na venku v 

bouřce, prvně si celý diktát poslechnete a pak po větách napíšete. Výsledek mi zašlete. 

 

anglický jazyk - stále mi posíláte věty s do/does. Nové věty zatím zadávat nebudu, ale určitě 

se podívejte do učebnice na str. 50. Začínáme se slovesem can, které jsme již probírali. 

Sloveso can se překládá - umím něco udělat nebo můžu něco udělat. 

Např. I can jump.- Umím skákat. 

Zkuste  ústně přeložit rozhovor a doplnit str. 50/cv.1. 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12163751698-byla-jednou-jedna-krava/21838256519


 


