
5. třída  

Český jazyk-učebnice do školního sešitu- str.86- - zapsat druhy číslovek, jak se na jednotlivé druhy   

                    ptáme a několik příkladů. –NAUČIT.                                                   

                    okopírované pracovní listy- opakování vyj. slov., dodám do 27.3.                                                                                  

Matematika –učebnice str.32/3, str.33/4, 34/2 do školního sešitu  

                         okopírované listy-opakování  

                          Pokud máte možnost, procvičujte matematiku i český jazyk pro 5. ročník na internetu   

                          -Školákov.  

Přírodověda- str. 59- stručné výpisky a naučit.  

Vlastivěda- učebnice -2. díl stručné výpisky a naučit- str. 16 - str.17.   

Pokud máte možnost, sledujte na internetu Udatné dějiny národa českého.  

Anglický jazyk   

Milí rodiče, chápu, že toho děti a potažmo i vy máte hodně. Proto vám nabízím v případě potřeby konzultace v době od 

14:00 do 15:00 na telefonním čísle 723 053 814, nebo na emailu linda.kopecka@seznam.cz. Pokud máte možnost vyfotit 

vypracované pracovní sešity a poslat mi je na e-mail, můžu je případně opravit a zaslat zpět. 

 

Znovu si zopakujte slovíčka ze stran 34-37 a nakreslete ( klidně hodně zjednodušeně) obrázek podle následujícího 

popisu:  

There are two giraffes in the middle of the picture. There is one camel between them and one white mouse is sitting on 

his head. A tiger is standing under the big tree on the right. There are two monkeys on the tree and a snake is climbing 

up the tree.  

Pokud máte možnost, pošlete mi obrázek na můj e-mail, můžete k němu připojit i volný překlad článku z minula. 

 

Informatika 5. třída: 

1. Na stránkách https://www.zschrastava.cz/ DUMY  

si najděte test pro 5. ročník:   

0111 Informatika   Test – MS Word 5. 

 

Test vyplňte a pak si ho zkontrolujte a můžete i oznámkovat. Vše tam najdete.  

 

2. Potom si můžete zkoušet práci s internetem podle: 

0113 Informatika   Základy práce s internetem 5. 
 

0114 Informatika   Vyhledávání na internetu 5. 
 

 

Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat nebo mi poslat na čem na počítači pracujete, budu moc ráda, když mi to pošlete 

na  e-mail: hana.olbrichova@seznam.cz 

https://www.zschrastava.cz/

