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Jméno a příjmení žáka: …………….……………………... 

5. B 

 

1. TÝDENNÍ PLÁN 

na týden od 19. 10. do 23. 10. 2020 
 

Třídní učitel:   Mgr. Zuzana Prausová, z.prausova@seznam.cz, tel. 732 565 148 

 

Český jazyk:  

 učebnice str. 32, cv. 6a) – doplň i, í nebo y, ý, poté každé slovo přepiš do školního sešitu a splň úkol b); 

 učebnice str. 32, cv. 7a) – doplň i, í nebo y, ý, poté přepiš všechna slova pod sebe do školního sešitu a splň úkol 

b), na nový řádek napiš slovo ubývat, odděl předponu a pak vymýšlej jiné předpony a slova napiš (např.: 

u/bývat – pobývat,….); 

 PS str. 3- 4 – práce s textem básně Ukolébavka pro malého bobra – splň úkoly 

 PS str. 5, cv. 5 – POZOR! Doplňuj pouze vyjmenovaná slova; 

 učebnice str. 9, cv. 9 – tužkou odděl předponu, kořen a příponu, slova z druhého řádku přepiš a ke každému 

napiš tři slova příbuzná (např. obrazárna – obraz, ….); 

 učebnice str. 9, cv. 10 – do školního sešitu (např. –kop- - kopat, kopaná, vykopat,…) 

Matematika: 

 učebnice str. 22, cv.5 – tužkou doplň tabulku 

 učebnice str. 22, cv. 6 a) i b) – do školního sešitu 

 PS str. 11 – cv. 40, 41, 42 

 PS str. 8 – cv. 29 

 PS str. 6 – celé 

 učebnice str. 23, cv. 8, 9, 13 – doplň tužkou  

 učebnice str. 23, cv. 11 – přepiš pod sebe do školního sešitu a vypočítej 

Anglický jazyk: skolabatova@seznam.cz 

Milí žáčci, posílám vám práci, kterou si rozvrhněte tak, abyste ji vypracovali do 1. 11. Kromě slovíček si vypracujte v 

prac. sešitě  na str. 58 cv. 2 a 3, na str. 59 cv. 4 a celé strany 60 a 61. Úkoly dělejte sami, měli byste je v pohodě 

zvládnout . Rodiče a sourozenci mají určitě své práce dost . Vše si zkontrolujeme po návratu do školy. V úterý je 

naplánováno setkání s Andym, tak se přihlaste - budeme tam procvičovat aktuální učivo .  

Téma: Setkání s Andym - 5. B                                                                         Mějte se hezky ! P. Baťová 

Čas: 20. 10. v 11:00 

Intern. Odkaz: 

https://us05web.zoom.us/…T09 

Meeting ID: 845 1887 8648 

Passcode: 1Y4xb7 

mailto:z.prausova@seznam.cz
mailto:skolabatova@seznam.cz
https://us05web.zoom.us/j/84518878648?pwd=R1hFejdPSlFSa01OM3VqRGFYWFN0QT09
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Vlastivěda:  

 učebnice str. 8 – 9 – Karlovarský kraj – prohlédni si mapku (řeky, města, pohoří), prohlédni fotky a přečti si info 

o jednotlivých místech; zkus vyhledat informace na internetu (str. 8, modrý rámeček); 

 PS – str. 10 – 11 – vyřeš (vycházej z textu v učebnici) 

Přírodověda:  

 učebnice str. 5 - 7 – pročti a prohlédni ilustrace; 

 PS – str. 4 - doplň 
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UŠATÉ TORPÉDO 

Jiří Žáček 

Ušaté torpédo vylétlo do světa, 

 

jak malá chlupatá bláznivá kometa, 

 

ze dveří na dvorek a už je za vraty, 

 

v parku se honilo s kluky a děvčaty, 

 

prolétlo jako blesk okolní ulice, 

 

prohnalo kocoury, vrabce a slepice, 

 

vymetlo kaluže, skočilo do písku – 

 

utíká za ním kluk a volá: Matýsku! 

 

Lidičky, pomozte, buďte tak laskaví, 

 

poproste strážníka, ať ho hned zastaví! 

 

Ušaté torpédo se těžko zastaví, 

 

když mu svět připadá chutný a voňavý, 

 

když svět je zázračná rozkvetlá zahrádka 

 

pro malá zvědavá ušatá štěňátka. 

 

Svět je tu na hraní – anebo k sežrání? 
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To se pak živý tvor jen těžko ubrání, 

 

musí se rozběhnout, peláší, utíká 

 

a zvedne nožičku, na botu strážníka, 

 

uhání, skotačí, koulí se, metelí 

 

a svět je na hraní a svět je veselý. 

 

Ušaté torpédo se řítí po rynku, 

 

vrhlo se divoce na naši maminku. 

 

Maminka spustila: Šup, domů, nazpátek! 

 

Co já se nahoním bláznivých štěňátek! 

 

Kam pořád utíkáš? Zastyď se, hanbáři! 

 

Štěňátko olízlo maminku po tváři 

 

a ta se usmála a řekla vesele: 

 

Toulavý čumáčku, je krásná neděle. 

Označ v textu odpověď na:  

otázku č. 7 

1. Čemu se v básni říká ušaté torpédo? 

o  malému klukovi 

o  štěněti 

o  strašidlu 

2. Jak se jmenovalo?  
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3. Vyber, kde všude řádilo ušaté torpédo, správných je 5 možností: 

o  na dvorek 

o  na sídlišti 

o  po rynku 

o  v písku 

o  v lese 

o  v okolních ulicích 

o  v parku 

o  u rybníka 

4. Vypiš z básně všechna zvířata:  

 

5. Přiřaď správně dvojice: 

 

Matýsek 

Strážník 

Maminka 

Kluk 

přiběhlo k ní na rynku 

štěně mu/jí počůralo nohavici 

utekl z domova 

honil štěně po celém městě 

6. Opiš z básně slova, která se rýmují s následujícími: 
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ulice -  

laskaví -  

nazpátek -  

vesele -  

7. Označ v básni řádek, kde jsou 4 synonyma ke slovu běží. 

Vysvětlení některých pojmů: 

 po rynku - Synonymum pro slovo náměstí, náves. 

 metelí - Běží velmi rychle. 

 strážník - Policista. 

 hanbáři - Někdo, kdo vyvede neplechu, lump. 

 torpédo - Zbraň určená k ničení lodí a ponorek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vymysli si pohádkovou postavu a popiš ji: 
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Popis pohádkové postavy 

1. Jak se jmenuje? 

_______________________________________________________________ 

2. Kde žije? Jak vypadá jeho obydlí? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Jakou má povahu, vlastnosti? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Jak je velký a jakou má postavu? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Jakou má hlavu a obličej? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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6. Co nosí na sobě? Jak je oblečený? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Pohádkovou postavu podle svého popisu nakresli na volný list papíru. 

Předložky jsou samostatná slova, píší se zvlášť a stojí před jmény, např. za plotem, u potoka apod. 

Doplň do vět podle významu tyto předložky: 

po před za pro ke u v s ze na nad pod bez o přes do 

 

Opičky skákaly______stromu______strom. Kvočna______stodole schovala kuřátka______křídla. 

______zajíce je zelí pochoutkou. Vrány létají______polem. Srna se bála______své srnče. Motýli se 

schovali______deštěm. ______cestu přeběhl ježek. Ovce______malým jehňátkem běžela_____ 

beranem. Můra se přitiskla _______kůře stromu. _______rybníka se vyhřívala žába. Slepýš je 

ještěrka______noh. Jezevec žije _______lese. Datel šplhá_______kmeni smrku. 

 

Ve větách barevně vyznač předložky. 

Jeníček s Mařenkou zabloudili v lese. Jeníček vyšplhal na strom. Co vidí? Za lesem je chaloupka celá 

z perníku. Děti k ní honem pospíchaly. Jeníček vylezl na komín pro perník. Najednou se před dveřmi 

objevila ježibaba s černou kočkou u nohou. 

 

 

 

 

 


