
5. třída – domácí příprava       (15. června – 19. června 2020): 

Ahoj páťáci,  

opět Vás zdravím a posílám poslední (HURÁ) přehled domácí práce na další týden. Moc 

děkuji za videokonference, za všechny poslané práce, ještě vydržte 2 týdny…. a hurá na 

prázdniny. 

Připomínám, že na škole on-line je dopis s informacemi k odevzdávání učebnic. 

Příští týden budou poslední dvě videokonference.     

Co se týká videokonferencí je opět žlutě zabarveno. 

 úterý 16. června od 9 hodin - připrav si penál, malý sešit, PS z M  

 čtvrtek 18. června od 9 hodin - připrav si penál, malý sešit, PS z ČJ 

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

ČESKÝ JAZYK 

mluvnice:  

každý sám udělá: 

v PS:   

 str. 45/ cv. 1  

 str. 46/ cv. 2, 3, 4, 5 

 str. 48/ cv. 10 

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

kopacikova@zsvacov.cz  do pátku 19. 6. DÍKY! 

při videokonferenci 18. června uděláme společně: 

v PS:  

 str. 47/ cv. 6, 7, 8 

 str. 48/ cv. 9 

čtení: Čti svoji knihu. Po přečtení zapiš prosím do čtenářského deníku.  

Čtenářský deník si schovej do 6. ročníku. 

 

 

mailto:kopacikova@zsvacov.cz


MATEMATIKA  

každý sám udělá: 

v PS:   

 str. 48/ cv. 4, 5  Udělej hned v pondělí!! 

- ofocená cvičení neposílej, zkontrolujeme si je při videokonferenci 

při videokonferenci 16. června uděláme společně: 

 budeme opakovat probrané učivo 

 zkontrolujeme si PS str. 48 

 

 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. 78, 79 se dozvíš, jak chránit životní prostředí 

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

- na YouTube koukni na https://www.youtube.com/watch?v=OcrEkIVNueo 

                                               https://www.youtube.com/watch?v=3HGlNiUQ4YM 

Příroda  

- choď do přírody a pozoruj všechno kolem 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

AJ 5. třída 15.6. – 19.6.2020 

Milí páťáci, 

děkujeme za úkol z minulého týdne (PS str. 62), který jste poslali. 

Přiblížil se konec školního roku, a proto nás čeká tento týden poslední várka domácích úkolů. :-) Nemusíte už nic 

posílat :-)  

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=OcrEkIVNueo
https://www.youtube.com/watch?v=3HGlNiUQ4YM


Učebnice str. 74/cv. 3,4 – ústně 

Pracovní sešit str. 64/cv. 1,2,3,4 

Pracovní sešit str. 65/cv. 5 

V této lekci se nachází ještě gramatika, se kterou jste se již setkali v loňském roce. 

Opište si/nalepte si do školního sešitu pro zopakování: 

FREKVENČNÍ PŘÍSLOVCE 

Tato příslovce popisují, jak často se něco děje. 

Kde tato příslovce stojí ve větě? 

 př. My brother always gets up at 6 o´clock. (Můj bratr vždycky vstává v 6 h.) 

 I sometimes eat fruit. (Já někdy jím ovoce.) 

 He never drinks milk. (On nikdy nepije mléko.) 

 

         příslovce stojí před slovesem 

 

  !!! ALE U SLOVESA BÝT – STOJÍ PŘÍSLOVCE AŽ ZA SLOVESEM!!! 

  př. I am  always in bed at ten o´clock. (V 10 h. jsem vždycky v posteli.) 

always = vždy 

usually = obvykle 

often = často 

sometimes = někdy 

never = nikdy 

 

Pracovní sešit str. 65/cv. 6 

Tímto bychom Vám chtěly poděkovat za spolupráci a plnění domácích úkolů v této nelehké situaci, která 

nás potkala. Většinou jste plnili všechno bez větších obtíží, jste šikovní a chválíme Vás. Také děkujeme 

rodičům za spolupráci a trpělivost. Budeme se na Vás těšit v září opět ve školních lavicích. Užijte si 

prázdniny, opatrujte se, odpočiňte si, načerpejte síly, a kdybyste se náhodou nudili a chyběla Vám 

angličtina, tak si můžete udělat ještě nějaká cvičení v pracovním sešitě, která nám tam zbyla. :-) 

Mějte se krásně a těšíme se na Vás :-) 

Lenka Fridrichová a Martina Kůlová 

 

 


