
6. zadání: Samostatná práce V. třída 

 

 Ve složce, kterou jste obdrželi při odevzdávání materiálů ke kontrole, byly vloženy i 

prázdné listy s hlavičkou pro samostatnou práci. 

 Na tyto listy vypracujete úkoly do jednotlivých předmětů podle níže uvedeného zadání. 

 Práce budou psané rukou, ne na počítači. Stejně tak případné obrázky budou kreslené 

ručně. 

 Vypracované samostatné práce si ponecháte doma do další kontroly. 

 

Český jazyk 

Referát o knize 

Po dobu domácího vzdělávání jste měli číst vlastní libovolnou knihu. 

Pokud nemáte v současné době knihu dočtenou, napište o tom, co jste z ní doposud přečetli. 

Pište, jako byste někomu povídali, o čem knížka je. Snažte se vybrat hlavní myšlenky a nezabývat se 

příliš podrobnostmi. 

Nepoužívejte příliš dlouhá souvětí (spojení dvou vět stačí). Snažte se používat různá slovesa, 

nejen sloveso „být“.  Na závěr napište, jak se vám knížka líbila. Referát si složte nejdříve na papír 

nebo do cvičného sešitu. Několikrát vše po sobě přečtěte a opravte si chyby. Potom jej teprve čitelně 

přepište a doplňte svým nakresleným obrázkem - na list papíru, který jste dostali ve složce s 5. a 

6. zadáním.  

Na list napište: 

Název knihy: 

Autor: 

Ilustrátor: (pokud je uvedený) 

 

Anglický jazyk 

Zadání: 

Vypracuj projekt týkající se volného času. Tvým úkolem bude napsat slohovou práci na téma 

MY FREE TIME. Vybereš si své nejoblíbenější koníčky, záliby, které ve svém volném čase 

děláš a napíšeš o nich. Pak si vybereš někoho z rodiny a zeptáš se ho/jí, na jeho/její oblíbené 

aktivity, které dělají ve svém volném čase a také o nich napíšeš (budeš pokračovat a 

navazovat na to, co si napsal/a o sobě).  

Nadpis bude MY FREE TIME. Jakmile popíšeš své koníčky a záliby, začneš novým 

odstavcem o členovi tvé rodiny a také popíšeš jeho/její koníčky a záliby.  

Na závěr nakreslíš obrázek jedné aktivity/koníčku/záliby, kterou ve volním čase děláš. 

Inspirovat se můžeš v učebnici na str. 44/cv.2, kde jednotlivé děti popisují, co dělají ve svém 

volném čase.    

 



Přírodověda  

Ahoj, dnes Vás čeká samostatný úkol, všichni zpracujete formou obrázku kostru člověka. 

Rozsah práce je A4, obrázek se pokusíte namalovat rukou a hlavní věc – popíšete všechny 

kosti. Můžete nakreslit i více koster (při pohledu např. zezadu ). Hodně štěstí. 

 

Vlastivěda  

Ahoj, dnes Vás čeká samostatný úkol, všichni zpracujete formou referátu Marii Terezii. 

Rozsah práce je A4, referát napíšete čitelně rukou, můžete doplnit obrázkem. Hodně štěstí. 

 


