
5. třída – domácí příprava       (25. května – 29. května 2020): 

Ahoj páťáci,  

opět Vás zdravím a posílám přehled domácí práce na další týden. Moc děkuji za všechny 

poslané práce, jedeme dál, jen trochu jinak…. 

Děti, které nastupují v pondělí 25. 5. do školy, 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 26. května od 9 hodin - připrav si penál, malý sešit, PS a učebnici 

z Matematiky, fólii 

 čtvrtek 28. 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: 

PL – je dobrovolný 

v UČ: 

 str. 140/ přečti si text „Paralympiáda“  + cv. 2 zakroužkuj odpovědi, které souhlasí 

s textem - na fólii 

 str. 141/cv. 6 – zakroužkuj všechny chyby – na fólii 

 str. 142, 143 – jen ústně, nic neposílej!!! 

v PS:   

 str. 36/ cv. 2,3  

 str. 38/ cv. 7 a, b 

 str. 39/ cv. 8, jen tu první část 

 str. 39/ cv. 9 

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

kopacikova@zsvacov.cz  do pátku 29. 5. DÍKY! 

mailto:kopacikova@zsvacov.cz


při videokonferenci 28. května uděláme společně: 

v PS:  

 str. 36/ cv. 1 

 str.37/ cv. 5 

 str. 38/ cv. 6 

 budeme opakovat 

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. 

 

MATEMATIKA  

každý sám udělá: 

PL – je dobrovolný 

v UČ: 

 str. 103/ cv. 54 – na fólii 

 str. 104/ celá  – na fólii 

v PS:   

 str. 44/ celá  

 

https://edu.ceskatelevize.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.umimecesky.cz/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php


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

kopacikova@zsvacov.cz do pátku 29. 5. DÍKY! 

při videokonferenci 26. května uděláme společně: 

v UČ:  

 str. 102/cv. 42 

 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. 56, 57 se dozvíš, proč byl pro Československo významný rok 1989  

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

- na YouTube koukni na Dějiny udatného českého národa – 109., 110. a 111. díl  

 

Příroda  

- uč. str. 74, 75    také zajímavé téma „I příroda má svá práva“  – přečti si informace, 

prohlédni fotografie + ústně vypracuj otázky k textu 

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

AJ 5. třída 25.5. – 29.5.2020 

Zdravíme vás, páťáci, 

děkujeme všem, kdo udělali Online test na stránkách školy. Kdo ho ještě neudělal, prosíme, napravte to. 

https://forms.gle/3a73TYTnkdKeAmoe6 

 

Úkoly na další týden: 

Tento týden nás čeká opakování po dvou lekcích. 

Učebnice str. 68/ cv. 1, 3, 5, 6 – ústně 

Učebnice str. 68/ cv. 4 – do sešitu 

Učebnice str. 69/ cv. 7, 10 – do sešitu 

Učebnice str. 69/ cv. 8, 9 – ústně 

Pracovní sešit str. 60 – 61 

             - vypracované str. 60 a 61 prosím vyfoťte / naskenujte a pošlete nejdéle do pátku na email: 

                fridrichova@zsvacov.cz, kulova@zsvacov.cz 

 

Opakovat slovíčka Unit 6 

Procvičujte gramatiku na následujících odkazech – have got, to be, přivlastňovací zájmena: 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/be-or-have/be-have-1.htm 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/be-have.htm 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/be-or-have/present-test-1.html 

https://agendaweb.org/exercises/grammar/possessive/adjectives-3 

https://agendaweb.org/exercises/grammar/possessive/determiners-multiple 

Děkujeme za spolupráci a trpělivost. 

Mějte se hezky :-) 

Lenka Fridrichová a Martina Kůlová 
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