
Základní škola a Mateřská škola Bozkov, příspěvková organizace 

ÚKOLY PRO TÝDEN OD 23. 3. DO 27. 3. 2020 

5. ročník 

Úlohy v učebnicích si můžete dělat v interaktivní učebnici na počítači – zde i kontrola. Jste na to zvyklí 

i z hodin, tak byste s tím neměli mít problémy. Nebo stačí ústně.  Pokud to nebude vyloženě důležité a 

dané v zadání ode mě, nemusíte psát.        

V pracovních sešitech si vypracujte všechny zadané úlohy (můžete naskenovat a poslat emailem ke 

kontrole, hlavně angličtinu). 

email: skola.bozkov@seznam.cz 

 

Český jazyk 

Slovesa – čas minulý; Rozkazovací způsob 

učebnice:  92 – sloh – Dopis … úkol do emailu: napiš mi dopis, jako tetě Janě (92/1c) nebo 

podle PS 10/1 dole … dopis jako tvorovi z jiné planety 

  93 - 95 

pracovní sešit: 11, 12/1 

 

Matematika 

Násobení a dělení (od nuly po miliardy) 

učebnice: (strany 14 – 18) – odpovídají tématu. Vyber si z toho jednotlivé úlohy a s pomocí 

interaktivní učebnice si je spočítej. Kontrolu řešení máš vždy u úlohy.  

pracovní sešit: 13, 14, 15 … napsat celé 

 

Geometrie 

Trojúhelníky, obvod trojúhelníku 

 učebnice: 32 a 33, 34 a 35 

 pracovní sešit: 24, 25, 26 

 

Angličtina 

Lesson 4D – Millie and the Time Machine 

učebnice: 45/5 … přepiš si tabulku do sešitu, zatrhávej nebo škrtej ve sloupečku „Me“ podle 

sebe, zda to děláš nebo ne, ve sloupečku „My partner“ – zda to dělá tvůj partner (rodiče, 

sourozenec, …). Otázky pro partnera … 45|/5b. Pak piš … 45/5c … např.: I don’t play the drums. 

My mother doesn’t play drums.   
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 45/6 … poslech… intonace 

46 – 47: Your project … připrav si pro mě dotazník o 5 otázkách – podle 46/1. Pošli mi 

ho, pak ti odpovím a budeme s tím pracovat dál.  

Uprostřed strany jsou další aktivity, sporty a hudební nástroje.  

47/2 … písnička … poslechni si ji (několikrát) a doplň slova. Ta jsou ve cv. 1. 

 pracovní sešit:  

  42/2 … na každém řádku je jedno slovo s jinak znějící hláskou. Zakroužkuj ho. 

  43/3 … jednoduché věty, co kdo dělá ve svém volném čase (přítomný čas prostý) 

 + Wocabee 

 

Přírodověda 

Období lidského života; Opakování 

učebnice: 59, 60 

 … napiš mi do emailu odpovědi na všechny otázky ze strany 60       

pracovní sešit: 35, 36 

 

Vlastivěda – zeměpis 

Rakousko 

 učebnice: 52-53 

 pracovní sešit: 39 

 program Silcom – Evropa … Rakousko (fotky, procvičování, …) 

 

Vlastivěda – dějepis 

Nástup komunistické totality 

 učebnice: 39 

 pracovní sešit: 19/7, 8 

 

Čtení 

 97-98:  Pověst o pražském Golemovi; Stůl Komenského 

 99:  O škole 

 … pročíst si a udělat si úkoly (stačí ústně) 


