
5. třída – domácí příprava       (1. června – 5. června 2020): 

Ahoj páťáci,  

opět Vás zdravím a posílám přehled domácí práce na další týden. Moc děkuji za 

videokonference, za všechny poslané práce, ještě vydržte 4 týdny…. 

Děti, které jsou od 25. 5. ve škole, si nic netisknou, všechno dostanou ve škole. 

Pokračujeme ve videokonferencích, samozřejmostí je i individuální výuka přes WhatsApp, 

stačí napsat zprávu, že s něčím potřebujete poradit. Domluvíme se na čase, kdy to spolu 

projdeme.    

Co se týká videokonferencí je opět žlutě zabarveno. 

 úterý 2. června od 9 hodin - připrav si penál, malý sešit, PS a učebnici z Matematiky, 

fólii 

 čtvrtek 4. června od 9 hodin - připrav si penál, malý sešit, PS a učebnici z ČJ, fólii  

Pěkný červnový týden, v úterý se těším opět na viděnou a na slyšenou.    p. uč. Pavla                                      

ČESKÝ JAZYK 

mluvnice:  

každý sám udělá: 

On-line cvičení na stránkách školy - pravopis vlastních jmen 

v UČ: 

 str.145/ cv. 19 – ústně 

 str. 146/ cv. 20 – ústně, nic neposílej!!! 

 

 str. 145/ cv. 18 - na fólii 

 str. 147/cv. 25, 26 - na fólii 

v PS:   

 str. 40/ cv. 10, 11  

 str. 41/ cv. 2 

- všechna ofocená cvičení pošli prosím na WhatsApp nebo na e-mail 

kopacikova@zsvacov.cz  do pátku 5. 6. DÍKY! 

při videokonferenci 4. června uděláme společně: 

mailto:kopacikova@zsvacov.cz


v Uč: 

 str. 144/ text „Běh Terryho Foxe“ + cv. 15, zopakujeme číslovky  

 str. 146/ cv. 22, předpony x předložky 

v PS:  

 str. 41/ cv. 3 

čtení: Čti svoji knihu, kterou nosíš na „Dílnu čtení“. Po přečtení zapiš prosím do čtenářského 

deníku.  

český jazyk si procvičuj na: 

https://edu.ceskatelevize.cz/         https://www.skolasnadhledem.cz/   

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

Opakuj si prosím: shodu podmětu s přísudkem ( i s několikanásobným podmětem), 

pravopis přídavných jmen, skloňování číslovek, psaní předložek s a z (s kamarádem, 

z nohy…), druhy zájmen, skloňování zájmen, psaní velkých písmen atd. 

 

MATEMATIKA  

každý sám udělá: 

v UČ: 

 str. 105/ cv. 11, 15– na fólii 

 str. 106/ cv. 1, 3 – na fólii 

v PS:   

 str. 45/ celá  

- všechna ofocená cvičení pošli prosím na WhatsApp nebo na e-mail 

kopacikova@zsvacov.cz do pátku 5. 6. DÍKY! 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.umimecesky.cz/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
mailto:kopacikova@zsvacov.cz


 

při videokonferenci 2. června uděláme společně: 

v UČ:  

 str. 107/cv. 4 

 budeme opakovat probrané učivo 

 

 matematiku procvičuj na: 

https://www.skolasnadhledem.cz/ 

 http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php      

https://www.umimematiku.cz/ 

https://www.matika.in/cs/ 

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

Společnost 

- v uč. na str. 70, 71, 72, 73 se dozvíš, že ne všichni lidé žijí jako my 

- přečti si informace, prohlédni fotografie + ústně vypracuj otázky k textu 

- na YouTube koukni na dokument „Jak se žije v Africe“ DOPORUČUJI!! 

https://www.youtube.com/watch?v=iFzTyGacjuY 

Příroda  

- uč. str. 76, 77    i tohle je zajímavé téma „Na poslední chvíli“  – přečti si informace, 

prohlédni fotografie + ústně vypracuj otázky k textu 

-nezapomeň se vypravit do přírody a pozorovat všechno kolem 

https://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
https://www.umimematiku.cz/
https://www.matika.in/cs/
https://www.youtube.com/watch?v=iFzTyGacjuY


ANGLICKÝ JAZYK 

AJ 5. třída 1.6. – 5.6.2020 

Milí páťáci, 

děkujeme těm, kdo poslali minulý úkol ke kontrole (opakování v PS str. 60-61). Ostatní to prosím ještě napravte.  

Úkoly na další týden: 

Učebnice str. 70-71 – Story Zone – pusťte si příběh (poslech na stránkách školy) 

                                                            - příběh si pročtěte a přeložte 

                                                            - str. 71/ cv. 2, 3 – ústně 

Opište si/nalepte si do slovníčku nová slovíčka Unit 7 a postupně se je učte 

 

Učebnice str. 72/cv.1 – pusťte si rozhovor (poslech na stránkách školy), přečtěte si ho a přeložte 

Učebnice str. 72/cv.2 – dokončete věty podle rozhovoru – věty zapište do sešitu 



Učebnice str. 73/cv.4 – poslechněte si (poslech na stránkách školy), jak Emma tráví den 

                                        - zapište do sešitu věty a časy, v kolik hodin co Emma dělá 

                                        - zapsané věty se správným časem v sešitě vyfoťte/naskenujte a pošlete 

                                           nejdéle do pátku na fridrichova@zsvacov.cz a kulova@zsvacov.cz 

 

Učebnice str. 73/cv.5 – ústně řekněte, v kolik hodin děláte tyto aktivity vy 

 

Děkujeme za spolupráci a trpělivost 

Přejeme příjemný týden 

Lenka Fridrichová a Martina Kůlová 
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