
5. třída – domácí příprava       (20. dubna – 24. dubna 2020): 

Ahoj páťáci,  

posílám přehled domácí práce na další týden. Moc děkuji za spolupráci, většina z Vás 

pracuje bezvadně.   

V uplynulém týdnu proběhly dvě videokonference, podle Vašich ohlasů a počtu 

přihlášených Vám tento způsob výuky vyhovuje a my v něm budeme pokračovat. 

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 21. dubna od 9 hodin - připrav si penál, trojúhelník s ryskou, kružítko, malý 

sešit, PS a učebnici z Matematiky + malé zrcátko  

 

 čtvrtek 23. dubna od 9 hodin - připrav si penál, malý sešit, PS a učebnici z Českého 

jazyka, fólii  

 

Pěkné dny, v úterý se těším na viděnou a na slyšenou.    p. uč. Pavla                                                                          

ČESKÝ JAZYK 

mluvnice:  

každý sám udělá: 

on-line cvičení na stránkách školy – opakování skloňování zájmen 

v UČ. str. 117/ cv. 3 a cv. 5 na fólii, ofocené pošli prosím na WhatsApp nebo na e-mail 

kopacikova@zsvacov.cz do pátku 24. 4. DÍKY! 

v UČ. str. 118/ cv. 7 na fólii, ofocené pošli prosím na WhatsApp nebo na e-mail 

kopacikova@zsvacov.cz do pátku 24. 4. DÍKY! 

v PS str. 26/ cv. 7, 8, 9 ofocené pošli prosím na WhatsApp nebo na e-mail 

kopacikova@zsvacov.cz do pátku 24. 4. DÍKY! 

při videokonferenci 23. dubna uděláme společně: 

v PS:  

 str. 22/ cv. 11, 12 

 str. 24/ cv. 3 
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 str. 25/ cv. 4, 5, 6 

    

v UČ: 

 na str. 115 skloňování zájmen ona, naše a vaše !!! pozor na 4. pád!!!! 

 str. 115/ cv. 24 uděláme společně na fólii 

 

  

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

deníku. Hned po návratu do školy je budu vybírat. 

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: shoda 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. 

 

MATEMATIKA  

každý sám udělá: 

v PS – str. 41/ „Pro počtářské chvilky“ cv. 1,2 - ofocené pošli prosím na WhatsApp nebo na 

e-mail kopacikova@zsvacov.cz do pátku 24. 4. DÍKY! (pokud potřebuješ, přepiš si příklady 

ve cv. 1 pod sebe do malého sešitu) 

 

v UČ – str. 86/cv. 19, 20 – na fólii, ofocené pošli prosím na WhatsApp nebo na e-mail 

kopacikova@zsvacov.cz do pátku 24. 4. DÍKY! 

v UČ  - str. 84/ cv. 6 – na čtverečkovaný papír, budeme s tím pracovat při videokonferenci  
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při videokonferenci 21. dubna uděláme společně: 

v PS:  

 str. 30/ cv. 1, 2, 3 

 str.31/ cv. 5 

 str. 32/ cv. 6 – budeme rýsovat!!! 

 

 

 po skončení videokonference se ještě koukni na pěkné výukové video o osové 

souměrnosti 

https://www.youtube.com/watch?v=j5z8ffnZ_ls 

 

 desetinná čísla procvičuj na: 

https://www.umimematiku.cz/cviceni-desetinna-cisla 

 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 

- kdo ještě neudělal (v neděli 19. dubna to bylo 5 lidiček), zopakuje si on-line cvičení na 

stránkách školy - 5. třída ČJS 

- v uč. na str. 42, 43  se dozvíš, jak to vypadalo u nás a v Evropě v době druhé světové války 

            (na str. 41 je Karlovarský kraj - máme probráno, můžeš si zopakovat) 

- na YouTube   koukni na Dějiny udatného českého národa – 100., 101., 102. díl  

https://www.youtube.com/results?search_query=d%C4%9Bjiny+udatn%C3%A9ho+%C4%8Desk%C3%A9ho+n%C3%

A1roda+100 
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Příroda  

- uč. str. 64, 65    také zajímavé téma „Měníme krajinu kolem sebe“  – přečíst, prohlédnout 

fotografie + ústně úkoly k textu 

- nakresli si do sešitu, jak vypadá okolí Tvého bydliště 

- zamysli se, co by se dalo v Tvém okolí zlepšit 

  

ANGLICKÝ JAZYK 

AJ 5. třída – 20.4. – 24.4.2020 

Milí páťáci, 

týden uběhl jako voda a máme tady další. Moc děkuji těm, co mi posílají domácí úkoly. Ti, kdo neposlali úkol 

z minulého týdne (pracovní sešit), prosím napravte to! 

V této lekci je gramatikou sloveso MÍT – HAVE GOT ve 3. os. č. j., která by pro vás měla být již vlastně opakováním. 

Připomeňme si tedy, jak se sloveso HAVE GOT časuje: 

Napište / nalepte si do sešitu: HAVE GOT – MÍT 

kladné věty: I/you/we/they have got, zkráceně: I’ve got 

                      he/she/it has got, zkráceně: he’s got 

záporné věty: I/you/we/they have not got, zkráceně: haven’t got 

                         he/she/it has not got, zkráceně: hasn’t got 

otázky: Have I/you/we/they got? 

             Has he/she/it got? 

odpovědi: Yes, I have. No, he hasn’t.    BEZ GOT a v záporu pouze ZKRÁCENÉ TVARY!!! 

Učebnice str.62/cv.1 do sešitu napsat věty 

Učebnice str.62/cv.2 ústně tvořit otázky a odpovědi 

Učebnice str.62/cv.3 do sešitu 

Učebnice str.62/opět cv.3 – 1.-4.větu převeďte do záporu a zapište do sešitu 

                                                   5.-8. větu převeďte na otázku a zapište do sešitu 

Pracovní sešit str. 54/cv.1, 2 

Opakujte slovíčka Unit 6 

Pracovní list na procvičení HAVE GOT – vyplňte, vyfoťte nebo naskenujte a pošlete na email: fridrichova@zsvacov.cz 

nebo kulova@zsvacov.cz  

Doplň have got – kladné věty 
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 I ________ ____ a letter from Mandy.  

You ________ ____ a postcard from Tony.  

He _________ ____ a pet.  

She _________ ___ a small bedroom.  

We __________ ____ a big garden.  

They __________ ____ two brothers.  

My brother _________ ____ a penfriend.  

My sister _________ ____ four books.  

My friends __________ ___ a radio 

Have got – záporné věty 

I _________ ____ a parcel.  

You _________ ____ two apples.  

He _________ ____ a picture.  

She __________ ___ a long skirt.  

We ____________ ____ blue jeans.  

They ___________ ____ a new comic.  

My brother ___________ ____ a packet of crisps.  

My sister _____________ ____ a hamster.  

My friends ____________ ___ a pet.  

A/ Write the short form. 

1. we have got _________________________  3. it has got _________________________ 

2. I have not got _______________________  4. she has not got ____________________ 

B/  Complete the sentences, use:  have got / has got (+); haven’t got / hasn’t got (-). 

1. We ______________________ (+) a house but we __________________________ (-) a garden. 

2. _________________ they _________________ a computer? – No, they _____________ . (-) 

3. She _________________________ (-) a brother. She _________________________  (+) a sister. 

4. Our house _________________________________ (+) a big sitting room. 

5. _________________ he ________________ a pet? – Yes, he ___________________ . 

6. _________________ you ______________ a car? – No,  I _________________ .                                       

C/ Write questions. 

1. you / a camera ? ________________________________________________________________ 

2. your father / a car ? ______________________________________________________________ 

3. how much money /  you ? ________________________________________________________   

4. John / a pet?  _________________________________________________________  

5. they / a bicycle ? _________________________________________________________________ 

 

Děkujeme za spolupráci a trpělivost během školní práce. 

Přejeme pěkný týden 

Lenka Fridrichová a Martina Kůlová 

 

 


