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Distanční výuka 5.C                                                                                                   29. 3. 2021 – 31. 3. 2021   

5.C 

29. 3. 2021 – 31. 3. 2021 
 

PONDĚLÍ 29. 3. 
Od 9.00 do 11.00 vyzvedávání nových úkolů ve škole. POVINNÉ! 

ÚTERÝ 30. 3.  
Český jazyk 
Pracovní list Předložky s/se, z/ze. Doplnit k podstatným jménům předložky s/se, 
z/ze. Vybarvit pouze obrázky s předložkou s.  
 
Matematika 
Pracovní list Velikonoční počítání. Vypočítej rovnice a vybarvi stejnou barvou 
vajíčka, která k sobě patří. 
 
 
Přírodověda 
Opakování – videa na youtube: Byl jednou jeden život - 19 Kosti a kostra.  
 
Vlastivěda 
Opakování – videa na youtube: Dějiny českého udatného národa - videa 80 – 90.  
 
Čítanka 
Str. 114 Ukřižování a zmrtvýchvstání Božího syna. Přečíst, ústně odpovědět na 
otázku na konci . 

STŘEDA 31. 3.   
Od 9.00 do 11.00 odevzdávání úkolů ve škole. POVINNÉ! 

ČTVRTEK 1. 4.  
Velikonoční prázdniny – nevyučuje se.  

PÁTEK 2. 4.  
Velký pátek – nevyučuje se.  

PONDĚLÍ 5. 4. 
Velikonoční pondělí – nevyučuje se.  

ÚTERÝ 6. 4. 
Od 9.00 do 11.00 vyzvedávání nových úkolů ve škole. POVINNÉ! 

 





Matematika 5.C                                                             29. 3. – 31. 3. 2021  

Velikonoční počítání 

Vypočítej rovnice a vybarvi stejnou barvou vajíčka, která k sobě patří. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x - 4 = 12 x + 10 = 80 x : 13 = 5 x . 14 = 42 x - 17 = 93 

x + 35 = 99 x : 6 = 19 x . 7 = 119 x + 1 = 99 x - 56 = 6 

x = 3  x = 110 x = 16 x = 70 x = 65 

x = 98 x = 64 x = 114 x = 62 x = 17 



5.A, C –Sokolová, 5.B – Landa, 

Angličtina 5. ročník (29.- 31.3.2021)       

      Jméno: 

                                                                                        Třída: 

 

Easter in the Czech Republic 

1. Translate (Přelož) 

Celebrate – ________________ 

Easter – ________________ 

Early – ________________ 

Paint – ________________ 

Painting –________________ 

 

Make  – ________________ 

Making – ________________  

Willow – ________________ 

Technique – ________________ 

Wax –________________ 

 

Peel – ________________ 

Sticker – ________________ 

Carol – ________________ 

Gingerbread – __________________ 

Lamb – ________________ 

Bunny –    ________________

2. Read and answer in English. (Přečti a odpověz na otázky v angličtině.) 

We calebrate Easter in early spring. Easter in the Czech Republic is a fun time. There are many traditions, for 

example, painting eggs, making pomlázka (is a braided whip made from willow 

twigs). 

The most important symbol of Easter is “kraslice”. It si a hand-painted or 

decorated egg. There are many Easter egg decorating techniques and different 

can be used, such as bee’s wax, watercolors, onion peel, picture stickers. 

On Easter Monday boys go from house to house, sometimes say Easter carols 

and whip girls with pomlázka to be young and beautiful.  The girls give them 

decorated eggs and little gingerbread cookies which boys put them into a 

basket.  

In the Czech Republic, people usually don’t barbecue real lamb. They bake a lamb cake or make cookies in 

shape of lambs, chick, bunnies and other animal babies. Typical for Czech Republic is Mazanec (kind of sweet 

bread).  

 

When do people celebrate Easter? _________________________________ 

What is „kraslice“? ___________________________ 

What techniques do we use to decorate eggs? ___________________________________ 

Why the boys are whip girls on Easter? ________________________________________ 

What is traditional food for Easter in Czech? _______________________________________ 

 

 



5.A, C –Sokolová, 5.B – Landa, 

Angličtina 5. ročník (29.- 31.3.2021)       

      Jméno: 

                                                                                        Třída: 

 

3. Fill do correct word. (Doplň správné slovo z rámečku) 

Bunny, Painted egg, Basket, Carol, Chick, Lamb, Sweet bread, Braided whip made from willow 

twigs, Gignerbread cookies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


