
 

5. ročník – (6. 4. – 10. 4.) 

 

Pavla Polívková 

 

Dobrý den,  

máme tu další týden domácího vězení, tak posílám dopis se zadáním práce. Tento týden jsou 

Velikonoce, tedy by měly být prázdniny, hahaha, tak je poskytneme aspoň vašim rodičům, aby 

vás (většinu) nemuseli hlídat, jestli děláte úkoly. Navíc jsem vymyslela koledu na dálku. To se 

dělá tak, že pošlete e-mailem koledovací říkanku, několik citoslovcí, které budou vyjadřovat 

použití pomlázky a kdo to pošle, obratem dostane obrázek vajíčka, taky e-mailem. Takže víte 

jak na to, očekávám v pondělí koledovací e-maily.  

Tak, milí páťáci, tento týden začneme skloňovat ukazovací zájmena TEN, TA, TO a 

přivlastňovací zájmena NÁŠ, NAŠE, NAŠE (střední rod) a osobní zájmena ON, ONA ONO. 

Jsou to strany 114 a 115. 

Není to těžké, je tam jen jedna obtížnější skutečnost, a to vědět, kdy píšeme i a kdy í ve tvarech 

slovního spojení TA NAŠE (kočka třeba). Zkuste si toto slovní spojení písemně skloňovat a 

barevně si odlište, kdy jste napsali dlouhé í a kdy krátké i. A místo testu si na AlfBooku 

vypracujte cvičení ě-je, mě-mně v záložce Zájmena. Angličtinu zase příští týden, procvičujte si 

slovíčka o farmě, budou se vám hodit. 

Tak, to je zatím všechno, další práce bude v úterý po Velikonocích. Užijte si tyto neobvykle 

strávené svátky, očekávám koledovací e-maily a hlavně buďte všichni zdraví.  

Pavla Polívková 

 

 

 

Katka Chvojková 

 

Pokyny pro přihlášení: 

1. pracujte nejlépe v prohlížeči Google Chrome nebo Mozilla 

2. zadejte adresu: www.alfbook.cz 

3. zadejte kód školy: zsoudolen, klikněte na START 

4. vyberte třídu, do které chodíte 

5. vyberte své jméno 

6. zadejte přidělené heslo – to vám pošlu do sms, případně do mailu, 

7. klikněte na PŘIHLÁSIT 

8. vyberte úlohy podle zadání, ale můžete cokoli navíc 

 

Matematika 
 

Přihlas se na alfbook.cz a vyber svoji třídu - Matematika, Římské číslice. 
Bude se ti to zdát jednoduché, věřím, že se ti test podaří na 100%. Pokud náhodou ne, můžeš 

test opakovat tolikrát, dokud se ti to nepodaří. 

Potom vyber Matematika, Velká čísla, Čísla do miliónu. 



A ještě jednou Matematika, Velká čísla, Čísla větší než milión. 

Teď vyber !3. ročník! - Matematika, Čísla do 100, násobení a dělení. 
Vyber si nejméně 1 cvičení (např. násobení a dělení 0-5). Samozřejmě můžeš udělat všech 11, 

budu se těšit na překvapení :-D 

Já pak mohu vidět, jak se komu dařilo. 

Nezapomeň, že test můžeš opakovat, kolikrát budeš chtít. Čím vyšší procento, tím lepší :-D 

A taky nezapomeň, že si práci můžeš rozvrhnout na 3 dny. 

Ať se ti daří, já se pak na to podívám a ozvu se e-mailem. 

 

Vlastivěda 
 

A máme tu opakování. Znovu ústně zodpověz na následující otázky: 

1. Jaké znáš státy v Asii? 

2. Jaké znáš státy v Americe? 

3. Jak se jmenuje nejvyšší pohoří světa a ve kterém světadílu se nachází? 

4. Kde žijí tučňáci? 

5. Kde žijí klokani? 

6. Jak se jmenují původní obyvatelé Ameriky? 

7. Jaký je rozdíl mezi Antarktidou a Arktidou? 

8. Je Arktida světadíl? 

9. Které zvíře žije v Arktidě? 

10. Co to je Kilimandžáro a kde bychom ho našli? 

11. Jaká zvířata žijí v savanách? 

12. Jak se jmenuje nejdelší a největší řeka světa a kterým světadílem protéká? 

13. Jak se jmenuje nejvyšší hora světa? 

14. Kdo dal Indiánům jejich jméno a proč? 

15. Obyvatelům, kterého světadílu říkáme "protinožci"? 

 

Přihlas se na Alfbook.cz, vyber svoji třídu a jméno.  

Rozklikni Vlastivěda, Vlastivěda ČR. 

Postupně udělej tato cvičení: Hlavní město Praha, Vysočina. 
Pak si vyber ještě nejméně 2 kraje a vyplň tato cvičení. Pokud budeš chtít, můžeš toho vyplnit 

víc. 

 

Čtení 

 
Dočíst knížku od Jaroslava Foglara. 


