
Úkoly pro domácí přípravu 18. – 22. 5. 

Zdravím všechny domácí studenty z 5. A! Pro většinu z vás jsou zde 

připraveny poslední úkoly v tomto školním roce. Tedy pro ty z vás, 

kteří se budete moct vrátit do školy. Pro ostatní samozřejmě bude 

domácí práce pokračovat stejně i s odevzdáváním sešitů ke 

kontrole. Tento týden ještě platí pro všechny – a odevzdáváme 

v úterý nebo ve čtvrtek PS z přírodovědy a matematiky a křížovku 

z vlastivědy (Evropa).  

Nezapomeňte se včas přihlásit mailem vy, kteří přijdete do školy! 

A teď honem do práce!   

ČJ – modrá učebnice str. 65 

       Procvič si určování podmětu a přísudku ve větě. 

        Přečti si žlutou tabulku dole a pak vypracuj do sešitu cvičení 4 

z této strany. 

        Na str. 66 – opiš do sešitu cv. 5 a podtrhni podmět a přísudek ve 

větách.  

Malý PS – ČJ 

        Str. 9, cv. 18, str. 10, cv.19 

Procvič si na testech letošní učivo: 

https://onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php 

ttps://onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php 

https://onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php 

Pokud jsi příliš chyboval, zkus to další dny znovu! 

 

https://onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
ttps://onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
https://onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php


Matematika 

PS – zlomky -str. 37, cv.1, 2, 4, 6 

       Rýsování – str. 39 – celá 

     Slovní úlohy – str.51, cv. 7, 10, 11, 12 ( na úlohu 12 použij 

kalkulačku). 

PŘ 

Seznam se v učebnici str. 56 s činností hormonální soustavy. Neuč se 

vše zpaměti, ale vyhledej si po přečtení ústně odpovědi na otázky 

z učebnice a potom teprve vypracuj v pracovním sešitě str.33. 

VL-D 

První světová válka – str. 38 (nezapomínej si prohlédnout i obrázky a 

popisky k nim). 

ttps://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-prvni-svetova-

valka/ 

Do PS si vypracuj cv. 1,2 na str. 23. 

VL-Z 

V učebnici na str. 58 si prohlédni v mapě rozmístění světadílů, přečti 

si co je ostrov, poloostrov. 

V mapě na poslední straně a záložce knihy vyhledej ostrovy, 

poloostrovy a státy uvedené ve třetím odstavci str. 58. a najdi i názvy 

moří obklopujících Evropu. 

Vypracuj str. 44 v pracovním sešitě. 

 

 

ttps://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-prvni-svetova-valka/
ttps://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-prvni-svetova-valka/


AJ – skupina paní učitelky Sotolářové 

- Zdravím vás páťáci! 

Jak to šlo minulý týden? Říká se, že je opakování matka moudrosti, tak se na to podíváme 

ještě jednou. „Daily routine“ je už pro vás určitě hračka! ;-) 

o PS: s. 56  

- pošli sebehodnocení celými větami na email: msotolarova8@gmail.com (odpověz na otázky – 

1. Jak jsem zvládl/a použití pomocného slovesa DO/DOES ve větách? 2. Dovedu říct plynule 5 

vět o svém denním režimu? 3. Jak mi jde výslovnost nových slov? Jak využívám možnost učit 

se výslovnost s některým online překladačem? 4. Co se mi během lekcí 8 a 9 dařilo? 5. Co 

můžu zlepšit?) 

 

- Téma: I like/ I don´t like 

- https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk 

- UČ: s. 70-71/do slovníčku přepsat slovíčka a věty Lesson 10 

o tato slovíčka jednotlivě zadat na https://slovnik.seznam.cz/ a po rozkliknutí 

čevené ikony hlasitosti opakovat výslovnost 

- UČ: s. 39/ pouze přečíst 

- do sešitu – datum, pod to tabulka: 

I like. I don´t like 

He/She likes. He/She doesn´t like. 

o Pozn.:  

 don´t = do not; doesn´t = does not 

 „like“ má dva významy – „I like English.“ = 1. Mám rád angličtinu.  

           2. Angličtina se mi líbí. 

- UČ: s. 40/ přečíst a spojit 

- PS: s. 57/1 

 

AJ – skupina paní učitelky Šimůnkové 

LESSON 8 – opakovat si slovíčka a fráze  

PUPIL´S BOOK – TIME 

P.33/EX.3 – read   

Write to your exercise book :  TIME -  What ´s the time? KOLIK JE HODIN?  And answer – 

4,6,8,10,2. 

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
https://slovnik.seznam.cz/


Write to your exercise book:  At what time?  V kolik hodin? And answer : v pět, ve tři, 

v devět, ve dvě, v šest. 

p.33/ex.4 – answer the questions to your exercise book. 

 

WORKBOOK – p.45/ ex.2,  p.48/ex.9,   

 

SEE SOME ACTIVITIES ON PAGE:  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-one-moment-

around-the-world-transcript.pdf  -  READ 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/one-moment-around-the-world - LISTEN 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-one-moment-

around-the-world-worksheet.pdf - COMPLETE  

 

         

        

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-one-moment-around-the-world-transcript.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-one-moment-around-the-world-transcript.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/one-moment-around-the-world
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-one-moment-around-the-world-worksheet.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-one-moment-around-the-world-worksheet.pdf

