
5. třída – domácí příprava       (18. května – 22. května 2020): 

Ahoj páťáci,  

zdravím Vás a posílám přehled domácí práce na další týden. Je to poslední týden, kdy 

pracujete všichni z domova. Moc děkuji za všechny poslané práce, 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 19. května od 9 hodin - připrav si penál, malý sešit, PS a učebnici 

z Matematiky, fólii 

 čtvrtek 21. května od 9 hodin - připrav si penál, malý sešit, PS a učebnici z ČJ, 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 2. část prezentace o vlastních jménech a přepíše si do školního sešitu 

 přečte si tabulku v učebnici na str. 137, tím si zopakuje psaní velkých písmen   

v UČ: 

 str. 138/ cv. 23 na fólii   

 str. 139/ cv. 25 na fólii 

 str. 140, 141 JEN ÚSTNĚ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   NIC nefoť! 

v PS:   

 str. 34/ cv. 8  

 str. 35/ cv. 11 a, b 

všechna ofocená cvičení (ne UČ str. 140, 141) pošli prosím na WhatsApp nebo na e-mail 

kopacikova@zsvacov.cz  do pátku 22. 5. DÍKY! 

při videokonferenci 21. května uděláme společně: 

v PS:  

 str. 35/ cv. 10 
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v UČ: 

 str. 138/cv. 21 

 str. 139/cv. 24        

 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 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. 

 

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

do pátku 22. 5. a já ti napíši, zda se ti podařilo správně odpovědět. DÍKY! 
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MATEMATIKA  

každý sám udělá: 

v PS:   

 str. 43/ celá  

v UČ: 

 str. 96/ cv. 2 

 str. 98/ cv. 15 – na fólii 

 str. 98/ cv. 19 – do malého sešitu 

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

kopacikova@zsvacov.cz do pátku 22. 5. DÍKY! 
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při videokonferenci 19. května uděláme společně: 

v UČ:  

 str. 98/cv. 16 

  

 
 

 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. 54 se dozvíš, proč byl pro Československo významný rok 1968  

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

- na YouTube koukni na Dějiny udatného českého národa – 106., 107. a 108. díl  

 

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 – 18.5. – 22.5.2020 

Zdravíme vás, páťáci, 

děkujeme za poslání úkolů z minulého týdne (pracovní sešit str.38). Od někoho nám ještě nedorazil úkol na téma 

„My family“, tak to prosím napravte. 

Úkoly na další týden: 

Učebnice str. 67/ Text „Mother’s Day“ – poslech (na stránkách školy) – pustit si nahrávku, přečíst a přeložit si text 

Učebnice str. 67/cv. 2, 3, 4 – ústně 

Pracovní sešit str. 59/ celá 

Vypracovat Online test – opakování časových předložek IN, ON, AT 

Opakovat slovíčka Unit 6 

Děkujeme za spolupráci a trpělivost při vypracovávání úkolů.  

Lenka Fridrichová a Martina Kůlová 

fridrichova@zsvacov.cz, kulova@zsvacov.cz  
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