
5. třída – domácí příprava       (27. dubna – 30. dubna 2020): 

Ahoj páťáci,  

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

radost.  

V pátek je 1. května – Svátek práce nebo 1. máj, jak chcete - Mezinárodní svátek všech 

pracujících, který se slaví od roku 1890 na památku vypuknutí stávky amerických dělníků 

v Chicagu dne 1. května 1886 

Zjistěte si prosím na internetu a napište mi na WhatsApp správnou odpověď - a, b nebo 

c. Proč dělníci stávkovali? 

a) chtěli v práci jídlo zdarma 

b) chtěli osmihodinovou pracovní dobu 

c) chtěli pracovat jen čtyři dny v týdnu 

 

V uplynulém týdnu proběhly další dvě videokonference, ve čtvrtek jsme se spojili úplně 

všichni. 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 28. dubna od 9 hodin - připrav si penál, malý sešit, PS a učebnici z 

Matematiky  

 

 čtvrtek 30. dubna od 9 hodin - připrav si penál, malý sešit, PS a učebnici z Českého 

jazyka, fólii  

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

 

POSÍLÁM I ČTECÍ KALENDÁŘ NA KVĚTEN. NAJDEŠ HO U ZADÁNÍ ÚKOLŮ. POKUD NEMÁŠ 

MOŽNOST TISKU, PŘERÝSUJ A PŘEPIŠ SI HO SÁM NA ČISTÝ PAPÍR!!!! VÉST SI ČTECÍ 

KALENDÁŘ NA KVĚTEN NENÍ POVINNOST, ALE BUDU MOC RÁDA, KDYŽ SI HO I NA TENTO 

MĚSÍC UDĚLÁŠ.     DÍKY!!!! 

      

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek
https://cs.wikipedia.org/wiki/1890


                                                               

ČESKÝ JAZYK 

mluvnice:  

každý sám udělá: 

v UČ. str. 118/ cv. 10 a) na fólii, ofocené pošli prosím na WhatsApp nebo na e-mail 

kopacikova@zsvacov.cz do pátku 1. 5. DÍKY!  b), c) – uděláme společně 

v UČ. str. 119/ cv. 12,14 na fólii, ofocené pošli prosím na WhatsApp nebo na e-mail 

kopacikova@zsvacov.cz do pátku 1. 5. DÍKY! 

v UČ. str. 120/ cv. 16 na fólii, ofocené pošli prosím na WhatsApp nebo na e-mail 

kopacikova@zsvacov.cz do pátku 1. 5. DÍKY! 

v PS:   

 str. 27/ cv. 1  

 str. 28/ cv. 3, 4 

ofocené pošli prosím na WhatsApp nebo na e-mail kopacikova@zsvacov.cz  do pátku 1. 5. 

DÍKY! 

při videokonferenci 30. dubna uděláme společně: 

v PS:  

 str. 22/ cv. 11, 12 

 str. 30/ cv. 7 

v UČ: 

 str. 118/ cv. 10 b, c uděláme společně na fólii 

 str. 119/cv. 13 

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 

mailto:kopacikova@zsvacov.cz
mailto:kopacikova@zsvacov.cz
mailto:kopacikova@zsvacov.cz
mailto:kopacikova@zsvacov.cz
https://edu.ceskatelevize.cz/
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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. 

MATEMATIKA  

každý sám udělá: 

on-line cvičení na stránkách školy – opakování „Převody jednotek“ 

v PS – str. 33/ cv. 1, 2, 3, 4 - ofocené pošli prosím na WhatsApp nebo na e-mail 

kopacikova@zsvacov.cz do pátku 1. 5. DÍKY! 

 

při videokonferenci 28. dubna uděláme společně: 

v PS:  

 str. 34/ cv. 5 

 str.35/ cv. 9 

 str. 41/ cv. 3 

 

 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/ 

mailto:kopacikova@zsvacov.cz
https://www.umimematiku.cz/cviceni-desetinna-cisla
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 

zopakuj si: 

 

 

- v uč. na str. 44, 45 se dozvíš, kdo a jak vládl v Československu po druhé světové válce 

- na YouTube   koukni na Dějiny udatného českého národa – 103. díl  

https://www.youtube.com/watch?v=Iows-MUXPEA 

 

Příroda  

- uč. str. 66, 67    také zajímavé téma „Jaký vzduch dýcháme“  – přečíst, prohlédnout 

fotografie + ústně otázky k textu 

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK                       AJ 5. třída – 27.4.-1.5. 

Milí páťáci, 

chtěly bychom vás pochválit za to, jak plníte domácí přípravu z anglického jazyka. Vždycky téměř všichni splníte 

zadané učivo. Kdybyste přeci jen někdy narazili na něco, čemu nerozumíte, určitě se na nás obraťte a vše doladíme. 

https://www.youtube.com/watch?v=Iows-MUXPEA


Tento týden nás čekají přivlastňovací zájmena a přivlastňovací  ´s. 

nalepte/napište do sešitu: Přivlastňovací zájmena 

I --> my (můj) 

you --> your (tvůj) 

he --> his (jeho) 

she --> her (její) 

it --> its (jeho) – pro věc/zvíře 

we --> our (náš) 

you --> your (váš) 

they --> their (jejich) 

 

Učebnice str. 62/cv.4 – do sešitu – napsat pouze to, co byste doplnili a podst.jm. (např. his book) 

Učebnice str. 63/cv.5 – do sešitu + přeložit si ústně 

Učebnice str. 63/cv.6 – ústně 

Pracovní sešit str. 54/cv.3 

nalepte/napište do sešitu: Přivlastňovací  ´s (Přivlastňovací pád) 

-vytvoříme tak, že k podstatnému jménu přidáme apostrof ´ + -s 

Peter’s car (Petrovo auto) 

a student’s book (studentova kniha) 

 

-pokud věc patří více lidem, tak v množném čísle podst. jm. (končící na –s) se už další –s nepřidává, přidá se pouze 

apostrof ´      

my parents‘ house (dům mých rodičů) 

students‘ books (knihy studentů) 

 

-pokud podst. jm. nekončí v množ. čísle na –s (=množné číslo tvoří nepravidelně), tak v přivlastňovacím pádu –s 

bude 

children’s room 

POZOR!!!     ´s   X   has got          

Emma’s my friend = Emma is my friend 

Emma’s got a dog = Emma has got a dog 

 

Učebnice str. 63/cv.7, 8 – ústně 

Pracovní sešit str. 54/cv.4 

Pracovní sešit str. 55/cv.5,6,7 

Udělejte si ONLINE TESTÍK na stránkách školy – opakování přivlastňovacích zájmen a přivlastňovacího ´s 

Moc děkujeme za spolupráci a trpělivost 

Přejeme příjemný týden 

Lenka Fridrichová a Martina Kůlová 

 


