
5. třída – domácí příprava       (11. května – 15. května 2020): 

Ahoj páťáci,  

posílám přehled domácí práce na další týden. Moc děkuji za spolupráci, jedeme dál…. 

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 12. května od 9 hodin - připrav si penál, malý sešit, PS z Matematiky  

 !!!!! pátek 15. května od 9 hodin - připrav si penál, malý sešit, PS a učebnici 

z Českého jazyka, fólii  

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

ČESKÝ JAZYK 

mluvnice:  

každý sám udělá: 

 koukne se na prezentaci o vlastních jménech a přepíše si do školního sešitu 

v UČ: 

 str. 130/ cv. 21 na fólii   

 str. 131/ cv. 23 na fólii 

 str. 134/ cv. 11 na fólii 

v PS:   

 str. 34/ cv. 9 (ve čtyřsměrce je ukryto 6 slov s hudebním námětem)  

všechna ofocená cvičení pošli prosím na WhatsApp nebo na e-mail kopacikova@zsvacov.cz  

do pátku 15. 5. DÍKY! 

při videokonferenci 15. května uděláme společně: 

v PS:  

 str. 32/ cv. 4, 5 

v UČ: 

 str. 135/cv. 15 , str. 137/cv. 20       uděláme společně na fólii 
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 zopakujeme si, jak se píší podstatná jména vlastní 

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

deníku.  

český jazyk 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 atd. 

 

 

Pošli prosím odpovědi na WhatsApp nebo na e-mail kopacikova@zsvacov.cz 

do pátku 15. 5. a já ti napíši, zda se ti podařilo kvíz vyluštit. 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


MATEMATIKA  

každý sám udělá: 

 on-line cvičení na stránkách školy – „Opakování probraného učiva“ 

v PS – str. 39/ celá - ofocené pošli prosím na WhatsApp nebo na e-mail 

kopacikova@zsvacov.cz do pátku 15. 5. DÍKY! 

 !!!!! u cv. 2 c),d) připomínám, že tento pokyn | ↺ | znamená čelem vzad = mínus 

před závorkou 

    např. Například výraz 3 – (2 – 1) přeložíme do šipek: | →→→ | ↺ | →→ | ← | ↺ | 

 !!!!! u cv. 3 (bilandské číslo NE) 
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při videokonferenci 12. května uděláme společně: 

v PS:  

 str. 38 + budeme opakovat převody jednotek, tabulku uděláme společně 

 
 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. 50, 51, 52 se dozvíš, jaký byl život v Československu, když vládli komunisté - 

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

Příroda   !!!!!! ZADÁNÍ na 14 dní 11. – 22. května !!!!!!  

- uč. str. 70, 71, 72, 73    také zajímavé téma „Každý je důležitý“  – přečti si informace, 

prohlédni fotografie + ústně vypracuj otázky k textu 

-nezapomeň se vypravit do přírody a pozorovat všechno kolem tebe 
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ANGLICKÝ JAZYK               

AJ 5. třída – 11.5. – 15.5.2020 

Milí páťáci, 

děkujeme, že s námi pilně spolupracujete a zasíláte vypracované domácí úkoly. 

Úkoly na další týden: 

Učebnice str. 65/cv.6 – poslech (na stránkách školy) – do sešitu napište, zda jsou věty podle poslechu T x F (pokud 

jsou věty F – false, opravte je) 

Pracovní sešit str. 57/cv.4,5,6 

Učebnice str. 66/cv.1 – poslech (na stránkách školy) – poslechnout a přečíst rozhovor 

nalepte/opište do sešitu: 

Časové předložky in, on, at (=v) 

in – měsíce (in January, in August...) 

     - části dne (in the morning, in the evening....)  !!!!at night!!!!! 

     - roční období (in spring, in summer...) 

      - roky (in 2005, in 1987...) 

on – dny v týdnu (on Tuesday...) 

      - datum (on 25th March...) 

      - on my birthday 

at – čas (at 3 o’clock, at half past six....) 

     - svátky (at Easter, at Christmas) 

     - at the weekend, at night.... 

 

Učebnice str. 66/cv.3 

Pracovní sešit str. 58/cv.2,3 – cv.2 vyfotit/naskenovat a poslat nejdéle do pátku na email: fridrichova@zsvacov.cz, 

kulova@zsvacov.cz  

Děkujeme za spolupráci a trpělivost. Přejeme příjemný týden. 

Lenka Fridrichová a Martina Kůlová 
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