
Speciální ZŚ Králíky, Nábřežní 130 

 
 

Ročník: 5. (M.V, A.D.) Týden: 23. 3. – 10. 4. 2020 

Informace: 

KAŽDÝ DEN JE NUTNÉ SE VĚNOVAT 1 – 2 H ŠKOLNÍ 

PŘÍPRAVĚ! 
Prezentace na vyučovací předměty: www.zspkraliky.cz 

Sleduj televizi – ČT 2 – dopolední vysílání pro 1. stupeň UČITELKA 

Procvičuj na internetu: www.onlinecviceni.cz, www.skolasnadhledem.cz, 

www.umimeto.org, www.dejepis.com, www.matika.in, www.matyskova-

matematika.cz, www.cs.duolingo.com, https://decko.ceskatelevize.cz, 

www.scio.cz (testy), Dějiny udatného národa českého, www.skolakov.cz,  

www.umimematiku.cz, www.umimecesky.cz, www.pripravy.estranky.cz, 

www.rysava.websnadno.cz, www.helpforenglish.cz, www.smejo/info, 

https://www.englishexercises.org, https://matikaj.webnode.cz 

 

Potřebuješ pomoci s vypracováním úkolu? Nerozumíš něčemu? 

Kontaktuj (telefonicky, e-mailem: zspredakce@seznam.cz) svou 

třídní učitelku (všední den v době od 9.00 do 12.00 h) 

Učivo: 

Český jazyk 

Zpracovat pracovní listy, které jsi dostal/a, cvičení ze Cvičebnice čj (str. 96-97) 
– toto bys měl/a mít hotovo k 22. 3. 
Cvičebnice čj – str. 98/cv. 6 a – h (každý den 1 cvičení zpracuj do sešitu. U 
podstatných jmen urči rod, číslo. Příklad: s králíky – (ukážu si ten 1 králík) = r. 
mužský životný, číslo množné (se 2 králíky) 
Čtení – číst půjčené knihy z knihovny 

Vlastivěda 

Naše země v dávných dobách – Pravěk – prohlédnout si prezentaci, 

zpracovat pracovní list 

Příchod Slovanů – prohlédnout si prezentaci, zpracovat pracovní list 

Matematika 

Násobení, dělení č.  2, 3, 4, slovní úlohy (každý den si vypracuj 3 cvičení) 
Dělení 2: pracovat s učebnicí s. 46/košík – prohlédnout a přečíst si, vypočítat 

do ŠS s.46/1,2, s. práce s papírem 47/3 – 5 

Dělení 3: učebnice s. 47/kuličky – prohlédnout a přečíst si, vypočítat do ŠS s. 
48/1 – 4, 6 – 8 

Dělení 4: pracovat s učebnicí s. 49/fixy – prohlédnout a přečíst si, vypočítat do 

ŠS s. 49/1,2, s. 50/3,4, 6, počítej na kalkulačce s. 50/7, práce s papírem s. 

51/jablíčko, cv.1,2,3 
Pokud bude čas, vypracuj si slovní úlohy s. 50/8 – 11- bylo by dobré si vždy 

zakreslit daný počet předmětů  

Přírodověda 

Pole – rostliny, živočichové 
Hmyz – stavba těla, výživa, rozmnožování, přizpůsobení prostředí, význam  

Vzduch - vlastnosti, složení, význam a proudění vzduchu, ochrana ovzduší 

(Ke každému tématu si prohlédni prezentaci a vypracuj pracovní list ze složky) 

Anglický jazyk 

Otázky a odpovědi: Do školního sešitu si napiš 7x otázku: „What is this?“ , na 
kterou odpovíš příslušnou odpovědí: „This is      “ věcí, které doma v kuchyni, 

obyváku, koupelně a dalších místnostech doma. 

Místa a budovy ve městě: Vystřihni (popřípadě namaluj a přepiš) si slovíčka, 
které máš vypracované a nalep si je do slovníčku. 1 slovíčko s popisem na jeden 
řádek. Následně vypracuj, přiložené pracovní listy k dané lekci. Veškerou slovní 

zásobu í gramatiku si můžeš procvičovat na internetových odkazech. 

http://www.onlinecviceni.cz/
http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.umimeto.org/
http://www.dejepis.com/
http://www.matika.in/
http://www.matyskova-matematika.cz/
http://www.matyskova-matematika.cz/
http://www.cs.duolingo.com/
https://decko.ceskatelevize.cz/
http://www.scio.cz/
http://www.skolakov.cz/
http://www.umimematiku.cz/
http://www.umimecesky.cz/
http://www.pripravy.estranky.cz/
http://www.rysava.websnadno.cz/
http://www.helpforenglish.cz/
http://www.smejo/info
https://www.englishexercises.org/
https://matikaj.webnode.cz/


Domácí úkoly 

Úkoly zadány u jednotlivých vyučovacích předmětů. Po návratu do 

školy vše zkontroluji!    

 


