
5. třída – domácí příprava       (8. června – 12. 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 3 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 9. června od 9 hodin - připrav si penál, malý sešit, PS a učebnici z Matematiky, 

fólii 

 čtvrtek 11. 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: 

v UČ: 

 str.148/ cv. 1, 2 – ústně 

 str. 149/ cv. 5 – ústně, nic neposílej!!! 

 str. 159/ cv. 13 - na fólii 

v PS:   

 str. 42/ cv. 4,5  

 str. 44/ cv. 8 

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

kopacikova@zsvacov.cz  do pátku 12. 6. DÍKY! 

při videokonferenci 11. června uděláme společně: 

v Uč: 

 str. 151/ cv. 12   

 str. 154/ cv. 20 
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v Ps:  

 str. 43/ cv. 6, 7 

 str. 44/ cv. 9 

čtení: Čti svoji knihu. 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. 109/ cv. 2, výpočty do malého sešitu 

v PS:   

 str. 47/ celá – pozor ve cv. 2 v prvním krokování mají chybu!!!! 

 

- 

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

kopacikova@zsvacov.cz do pátku 12. 6. DÍKY! 
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při videokonferenci 9. června uděláme společně: 

v UČ:  

 str. 109/cv. 4 

 budeme opakovat probrané učivo 

v PS: 

 str. 46 

 

 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. 76, 77 se dozvíš, že ne všichni lidé mají zdravotní péči jako my 

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

- na YouTube koukni na https://www.youtube.com/playlist?list=PL0K9djjS8CINJjZ5dtX6zgUOSl7h5qlm5 

- najdeš zde videa, jak pomáhá organizace Člověk v tísni v Zambii v Africe 

Příroda  

- uč. str. 78, 79 – opakování 5. ročníku  

– ústně zkuste odpovědět na otázky dětí  

- nezapomeň se vypravit do přírody a pozorovat všechno kolem 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

AJ 5. třída – 8.6. – 12.6.2020 

Zdravíme vás, páťáci, 

děkujeme všem, co nám poslali vypracovaný úkol (Uč. str.73/cv.4).  

Úkoly na další týden: 

Pracovní sešit str.62/cv1 
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Pracovní sešit str. 62/cv.2 – doplňte slova z rámečku do rozhovoru 

Pracovní sešit str. 62/cv.3 – napište, kdo říká tyto věty ve cv.2 – Mum x Emma? 

Pracovní sešit str. 62/cv.4 – doplňte časy aktivit podle cv.2 

Vypracovanou stranu 62 v Pracovním sešitě vyfoťte/naskenujte a pošlete nejdéle do pátku na 

fridrichova@zsvacov.cz nebo kulova@zsvacov.cz 

Pracovní sešit str. 62/cv.5 – dokreslete hodiny a zapište časy podle toho, kdy tyto aktivity děláte  

Pracovní sešit str. 62/cv.6 – dokončete věty podle cv.5 

Opište/nalepte do sešitu gramatiku: 

Present simple – Přítomný čas prosý 

- přítomným časem prostým vyjadřujeme, že se něco každý den opakuje 

- používáme ho k vyjádření obecně platné pravdy (např. I like cheese.)  

časování: 

I play 

you play 

he/she/it plays 

we/you/they play 

 

- ve 3.os.č.j. (he, she, it) přidáváme ke slovesu koncovku –S  

- pokud sloveso končí na –Y a je před ním souhláska, pak dochází ve 3.os.č.j ke změně na –IES 

(study --> he studies) 

- POZOR: pokud sloveso končí na –Y a je před ním samohláska, pak se nezměkčuje a přidá se jen –S 

(play ---> she plays) 

- pokud sloveso končí na –O, -CH, -SH, -SS, -X, tak přidáme ve 3.os.č.j. koncovku –ES 

(go --> he goes) 

 

Učebnice str. 74 – projít si úvod gramatiky 

Učebnice str. 74/cv.1 – ústně říct infinitivy 

Učit se slovíčka Unit 7 

Moc děkujeme za spolupráci a trpělivost. Mějte hezký týden.  

Lenka Fridrichová a Martina Kůlová 
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