
Úkoly pro domácí výuku žáků 5. r. z ČJ, M, Př, Vl 

- Úkoly jsou postupně přidávány po týdnech podle předmětů, pracuj pravidelně.                                                                                     

- Písemné úkoly vypracuj do sešitu, pracovního sešitu, případně na papír (každý předmět samostatně).                                                                      

- Práce kontroluj a ukládej k odevzdání.                                                                                                                                                                      

- Po ukončení mimořádného opatření budou podkladem hodnocení, nebo doučování. 

Zadání úkolů k domácí výuce pro 5. ročník ČJ 

Český jazyk 11. týden (11. – 13. 3.) 

 seřadit dle abecedy členy rodiny, napsat do sešitu Čj 

 Pracovní list – tvrdé měkké slabiky 

 Pracovní list – čtení s porozuměním  

 

Český jazyk 12. týden (16. – 20. 3.) 

  Písanka – žák pokračuje, vyplní dvě strany  

 Čítanka – str. 29 – Zvíře v černém kožíšku  

 Učebnice str. 39 – cv. 1, 5  

 Dítě bude psát podle diktátu text z učebnice str. 37 cv. 10 

 

Český jazyk 13. týden (23. – 27. 3.) 
• přepis – žák přepíše do sešitu 5 vět libovolného textu z čítanky či knížky. Dodržuje      

• sklon písma, bezchybný přepis 

• písanka – žák pokračuje; vyplní jednu stranu 

• čtení – žák pokračuje v čítance nebo rozečtené knížce (prosím rodiče o kontrolu  

• porozumění textu) 

• žák si vybere 10 libovolných zvířat, které seřadí podle abecedy; napíše do sešitu Čj 

• žák si vybere 5 libovolných barev, které seřadí podle abecedy; napíše do sešitu Čj 

• žák se pokusí o nastudování kapitoly výrazy s předložkami; učebnice strana 42 

 

 Český jazyk 14. týden (30.3. – 3.4.) 
• přepis – žák přepíše do sešitu 5 vět libovolného textu z čítanky či knížky. Dodržuje  

• sklon písma, bezchybný přepis 

• písanka – žák pokračuje; vyplní jednu stranu 

• čtení – žák pokračuje v čítance nebo rozečtené knížce (prosím rodiče o kontrolu  

• porozumění textu, reprodukce textu) 

• pracovní sešit strana 25 cv.11 – Napiš, jak pozdravíš, různé druhy pozdravu 

• podstatná jména – učebnice strana 72. Žák rozeznává osoby, zvířata a věci. 

 

Český jazyk 15. týden (6.4. - 10.4.) 

• přepis – žák přepíše do sešitu 5 vět libovolného textu z čítanky či knížky. Dodržuje  

• sklon písma, bezchybný přepis 

• písanka – žák pokračuje; vyplní jednu stranu 

• čtení – žák pokračuje v čítance nebo rozečtené knížce (prosím rodiče o kontrolu  

• porozumění textu, vlastnosti hlavní postav) 

• podstatná jména – pracovní sešit strana 18 cv.1, 2 

• Loučení – pracovní sešit strana 27 cv.17 

 
 

 

 

 

 

 

Český jazyk 16. týden (13.4. - 17.4.) 



Úkoly pro domácí výuku žáků 5. r. z ČJ, M, Př, Vl 

- Úkoly jsou postupně přidávány po týdnech podle předmětů, pracuj pravidelně.                                                                                     

- Písemné úkoly vypracuj do sešitu, pracovního sešitu, případně na papír (každý předmět samostatně).                                                                      

- Práce kontroluj a ukládej k odevzdání.                                                                                                                                                                      

- Po ukončení mimořádného opatření budou podkladem hodnocení, nebo doučování. 

 přepis – žák přepíše do sešitu 5 vět libovolného textu z čítanky či knížky. Dodržuje sklon písma, 

bezchybný přepis 

 čtení – žák pokračuje v čítance nebo rozečtené knížce (prosím rodiče o kontrolu porozumění textu, 

určení místa děje, posloupnost děje) 

 podstatná jména – pracovní sešit strana 19 cv. 4 

 žák vyplní pracovní list (doručen školou) se cvičeními: rozděl slova na slabiky, seřazování slov dle 

abecedy …  

 

Český jazyk 17. týden (20.4. - 24.4.) 

 čtení – žák pokračuje v čítance nebo rozečtené knížce (prosím rodiče o kontrolu porozumění textu, 

určení místa děje, posloupnost děje 

 pracovní sešit – str. 23 cv. 6 blahopřání mamina k narozeninám 

 žák vyplní pracovní list (doručen školou) se cvičeními: Vyber podstatná jména, ostatní slova škrtni, 

správné doplnění textu 

 

Český jazyk 18. týden (27.4. – 1.5.) 

 čtení – žák pokračuje v čítance nebo rozečtené knížce (prosím rodiče o kontrolu porozumění textu, 

reprodukce děje) 

 žák vyplní pracovní list (doručen školou) se cvičeními: Za větu napiš, kolik má slov 

 žák vyplní pracovní list (doručen školou) se cvičeními: Domaluj do obrázku věci podle popisu 

 

Český jazyk 19. týden (4.5. – 8.5.) 

 čtení – žák pokračuje v čítance nebo rozečtené knížce (prosím rodiče o kontrolu porozumění textu, 

zrychlování čtení) 

 přepis – žák přepíše do sešitu 5 vět libovolného textu z čítanky či knížky. Dodržuje sklon písma, 

bezchybný přepis 

 opakujeme abecedu – žák si vybere 5 domácích spotřebičů, které seřadí podle abecedy; napíše do sešitu  

 pracovní sešit strana 28 cv.22, strana 30 cv.27  

 

Český jazyk 20. týden (11.5. – 15.5.) 

 čtení – žák pokračuje v čítance nebo rozečtené knížce (prosím rodiče o kontrolu porozumění textu, při 

čtení snaha o intonaci a přízvuk) 

 písanka – žák pokračuje; vyplní jednu stranu 

 učebnice strana 77 – Vlastní jména; cv.1, 3 – žák odpovídá celou větou  

 

Český jazyk 21. týden (18.5. – 22.5.) 

 čtení – žák pokračuje v čítance nebo rozečtené knížce 

 žák si vybere z čítanky krátkou báseň, kterou se naučí zpaměti  

 pracovní sešit strana 29 cv.1, strana 30 cv.3  

 

Český jazyk 22. týden (25.5. – 29.5.) 

 čtení – žák pokračuje v čítance nebo rozečtené knížce 

 písanka – žák pokračuje; vyplní jednu stranu, pokud již písanku dopsal, opíše 5 libovolných vět z čítanky 

 pracovní sešit strana 26. cv.13, 14 

 pracovní sešit strana 18. cv.3 
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- Úkoly jsou postupně přidávány po týdnech podle předmětů, pracuj pravidelně.                                                                                     
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Český jazyk 23. týden (1.6. – 5.6) 

 podstatná jména, opakování – pracovní list číslo 1  

 čtení – žák pokračuje v čítance nebo rozečtené knížce 

 opakování párových souhlásek – pracovní list číslo 2 

 

Český jazyk 24. týden (8.6. – 12.6.) 

 čtení – žák pokračuje v čítance nebo rozečtené knížce 

 vlastní jména, opakování – pracovní list číslo 3  

 

Český jazyk 25. týden (15.6. – 19.6.) 

 psaní dopisu – pracovní sešit strana 24 cv.10 

 písanka – žák pokračuje; vyplní jednu stranu, pokud již písanku dopsal, opíše 5 libovolných vět z čítanky 

 podstatná jména – učebnice strana 73 cv.2 

 

Český jazyk 26. týden (22.6. – 26.6.) 

 opakování – pracovní list číslo 4  

 čtení – žák pokračuje v čítance nebo rozečtené knížce 

 žák se napíše do sešitu pomocí římských číslic datum svého narození 

 

 

Zadání úkolů k domácí výuce pro 5. ročník M 

Matematika 11. týden (11. – 13. 3.) (do sešitu)  

 Opakování násobilky – učebnice str. 30 cv. 3  

 Slovní úloha – učebnice str. 42 cv. 23 

 Příklady – učebnice str. 42 cv. 26 

 

Matematika 12. týden (16. – 20. 3.) 

 Pracovní sešit – str. 18 – celá 

 Dělení 2 – učebnice str. 46 cv. 1 

 Převody jednotek – učebnice str. 42 cv. 29 

 Slovní úloha – učebnice str. 42 cv. 28 

 Grafomotorika – přiložený pracovní list 

 
Matematika 13. týden (23. – 27. 3.) 
 žák opakuje hodiny – učebnice strana 15 cv. 7; popřípadě žák určí podle postavení  

 ručiček čas na hodinkách. 

 žák do sešitu matematika namaluje hodiny ukazující: 5:30, 4:15, 11:45, 12:00 

 násobilka – pracovní sešit strana 1 cvičení 1,2 

 dělení – učebnice strana 47 – dělíme 3, strana 48 cv. 4 

 https://skolakov.eu/prvouka-2-trida/lide-a-cas 

 

 

 

 

 

 

Matematika 14. týden (30.3. – 3.4.) 

https://skolakov.eu/prvouka-2-trida/lide-a-cas
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 pracovní sešit strana 13 cv. 5, 6 

 dělení čtyřmi – učebnice strana 49 cv. 1 

 procvičování hodiny učebnice strana 52, 53 cv. 3,4 

 slovní úloha – učebnice strana 42 cv. 20, učebnice strana 43 cv. 32 

 

Matematika 15. týden (6.4. - 10.4.) 

 dělení pěti – učebnice strana 54 cv.2 

 dělení – učebnice strana 55 cv.5 

 pracovní sešit strana 13 cv.6 

 slovní úloha – učebnice strana 38 cv.3, strana 39 cv.4,5 

 

 

Matematika 16. týden (13.4. - 17.4.) 

 dělení šesti – učebnice strana 56 cv.2 

 slovní úloha – učebnice strana 56 cv.3 

 žák vyplní pracovní list (doručen školou) se cvičeními: příklady na sčítání 

 

Matematika 17. týden (20.4. - 24.4.) 

 dělení sedmi – učebnice strana 57 cv.2 

 slovní úloha – učebnice strana 57 cv.4 

 žák vyplní pracovní list (doručen školou) se cvičeními: slovní úlohy 

 

Matematika 18. týden (27.4. – 1.5.) 

 dělení osmi – učebnice strana 59 cv.2 

 rovinné a prostorové útvary – učebnice strana 86 – žák do sešitu narýsuje čtverec a obdélník 

 žák vyplní pracovní list (doručen školou) se cvičeními: příklady na odčítání 

 

Matematika 19. týden (4.5. – 8.5.) 

 procvičování dělení – učebnice strana 66 cv.24 

 slovní úloha – učebnice strana 67 cv.27 

 opakujeme hodiny – učebnice strana 67 cv.30  

 narýsuj čtverec o velikosti strany 5 cm  

 

Matematika 20. týden (11.5. – 15.5.) 

 dělení devíti– učebnice strana 60 cv.2 

 pracovní sešit strana 14 cv.8, 10 

 slovní úloha – učebnice strana 61 cv.12 

 

Matematika 21. týden (18.5. – 22.5.) 

 dělení – pracovní sešit strana 15 cv.12 

 písemné sčítání učebnice strana 60 cv.7 

 narýsuj 5 libovolných úseček a zapiš jejich velikost  

 

 

 

 

 

Matematika 22. týden (25.5. – 29.5.) 
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 dělení desíti – učebnice strana 61 cv.1, 2 

 dělení – pracovní sešit strana 14 cv.9, 11 

 slovní úloha – učebnice strana 60 cv.3 

 geometrie – pracovní sešit strana 36 cv.12, 13 

 

Matematika 23. týden (1.6. – 5.6.) 

 dělení číslem 0 – učebnice strana 62 cv.1 

 dělení – pracovní sešit strana 16 cv.18 

 slovní úloha – učebnice strana 61 cv.10 

 geometrie – pracovní sešit strana 37 cv.14 

 

Matematika 24. týden (8.6. – 12.6.) 

 dělení – pracovní sešit strana 16 cv.19; strana 17 cv.21 

 odčítání pod sebou – učebnice strana 41 cv.9, 18 

 

Matematika 25. týden (15.6. – 19.6.) 

 opakování – pracovní list číslo 6 

 slovní úloha – pracovní sešit strana 45 cv.11 

 geometrie – pracovní sešit strana 41 cv.1, 2  

 

Matematika 26. týden (22.6. – 26.6.) 

 opakování – pracovní sešit strana 44 cv.1,2  

 zaokrouhlování – pracovní sešit strana 45 cv.6  

 počty z paměti – pracovní sešit strana 45 cv.7, 8 

 

 

Zadání úkolů k domácí výuce pro 5. ročník Př 

Přírodověda 13. týden (23. – 27. 3.) 

 kapitola: „co je to půda“. Učebnice strana 53 

 vypíše druhy půdy 

 

Přírodověda 14. týden (30.3. – 3.4.) 

 kapitola „živiny v půdě“. Učebnice strana 56 

 

Přírodověda 15. týden (6.4. - 10.4.) 

 péče o půdu – učebnice strana 57 

 vypsat různé druhy hnojiv 

 

Přírodověda 16. týden (13.4. - 17.4.) 

 kapitola hmotnost – učebnice strana 49 

 žák do sešitu odpoví na otázky na straně 50 

 

Přírodověda 17. týden (20.4. - 24.4.) 

 kapitola objem – učebnice strana 51 

 žák do sešitu odpoví na otázky na straně 52 

 

Přírodověda 18. týden (27.4. – 1.5.) 
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 žák vyplní pracovní list (doručen školou) se cvičeními: hmotnost a objem 

 

 

Přírodověda 19. a 20 týden (4.5. – 15.5.) 

 Voda jako vzácná tekutina – učebnice strana 66–67. Žák do sešitu odpoví na otázky na straně 67 

 

Přírodověda 21. týden (18.5. – 22.5.) 

 Koloběh vody v přírodě – učebnice strana 68–69. Žák se pokusí krátce popsat koloběh vody pomocí 

obrázky v učebnici. Napíše a namaluje do sešitu 

 

Přírodověda 22. a 23. týden (25.5. – 5.6.) 

 kapitola: vzduch a vítr – učebnice strana 72–73.  

 žák do sešitu odpoví na otázky pod textem  

 

Přírodověda 24. a 25. týden (8.6. – 19.6.) 

 kapitola: ochrana ovzduší – učebnice strana 74–75 

 žák do sešitu odpoví na otázky pod textem  

 

Přírodověda 26. týden (22.6. – 26.6.) 

 Pracovní list – vzduch 

 

Zadání úkolů k domácí výuce pro 5. ročník Vl 

Vlastivěda 13. týden (23. – 27. 3.) 

 nejvýznamnější města Moravy – učebnice strana 34–35 

 vypíše nejvýznamnější města s důvod významu 

 

Vlastivěda 14. týden (30.3. – 3.4.) 

 nejvýznamnější města Slezska – učebnice strana 34–35 

 

Vlastivěda 15. týden (6.4. - 10.4.) 

 život lidí v pravěku – učebnice strana 38 

 popíše život lidí v pravěku 

 

Vlastivěda 16. týden (13.4. - 17.4.) 

 kapitola: Staří Slované – učebnice strana 40 

 

Vlastivěda 17. týden (20.4. - 24.4.) 

 kapitola: Staří Slované – učebnice strana 40 

 do sešitu vypíše věty, ve kterých se vyskytuje tučně zvýrazněné slovo 

 

Vlastivěda 18. týden (27.4. – 1.5.) 

 žák vyplní pracovní list (doručen školou) – počátky českého státu 

 

Vlastivěda 19. a 20 týden (27.4. – 8.5.) 

 Velkomoravská říše – učebnice strana 42–43. Žák do sešitu odpoví na otázky na straně 43 

 

Vlastivěda 21. týden (11.5. – 15.5.) 
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 Karel IV – učebnice strana 44. Žák utvoří krátký zápis, ve kterém odpoví na otázky:  

o Kdo to byl Karel IV? 

o Co Karel IV podporoval?  

o Co se za vlády Karla IV stavělo a rozšiřovalo? 

 

Vlastivěda 22. a 23. týden (25.5. – 5.6.) 

 Pracovní list – Jak plyne čas 

 

Vlastivěda 24. a 25. týden (8.6. – 19.6.) 

 Pracovní list čtení s porozuměním – Karlštejn , Karel IV. 

 

Vlastivěda 26. týden (22.6. – 26.6.) 

 Opakování ČR – žák do sešitu odpoví na otázky: 

o Jaké je hlavní město ČR?  

o Na které tři velké celky dělíme ČR?  

o S kolika státy sousedí ČR?  

o Jaká je nejvyšší hora ČR?  

o Do jakého kraje patří město Šternberk?  

 

 

 

Využití portálů: 

https://www.umimeto.org/ 

https://skolakov.eu/ 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php 

https://www.pravopisne.cz/ 
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