
Anglický jazyk 

 

Zkontroluj si vypracování úlohy z minulého zadání, popř. oprav chyby a psaní správných zkrácených 

tvarů si zapamatuj ! ! 

prac. seš. str. 59 cv. 3  Write the  short forms / napiš zkrácené tvary / 

I´ve got                                             we´re 

I´m                                                     you´ve got 

he´s we´ve got 

she´s I haven´t got 

they´re you haven´t got 

they haven´t got they´ve got 

I´ve got                                             we´ve got 

they aren´t   I´m not 

he isn´t   it isn´t got 

 

opakuj si slovní zásobu z lekcí 1 – 11 

v učebnici si na str. 51 zopakuj čtení a psaní čísel 0 – 100 

dále si v učebnici na str. 51 – 52 ve cv. 7 procvič používání členů / a, an, some, any / v otázkách a 

odpovědích pro jednotné a množné číslo a vypracuj v prac. seš. na str. 59 cv. 4, 5 

v učebnici se na  str. 52 cv. 9 nauč  slova písničky 

v prac. seš. vypracuj všechna cvičení na str. 63, 63 

 

 

Na závěr zkus odpovědět na otázky z testu. Odpovídej celou větou. 

 

 

 

 

Have a nice holidays! 

 

 



                                                        Name: _____________________ 

Answer the questions. Write the answers! 

 

What is your name?   ________________________________________________________________ 

 

Are you a girl? _______________________________________________________________________ 

 

Are you a boy? _____________________________________________________________________ 

 

How are you? ______________________________________________________________________ 

  

How old are you?  ___________________________________________________________________ 

 

What are you good at?  ______________________________________________________________ 

 

Where are you from?________________________________________________________________ 

 

What nationality are you?_____________________________________________________________ 

 

Is he a clever boy? ( yes )  ___________________________________________________________ 

 

Is she a tall girl? ( no )_________________________________________________________________ 

 

Have you got any T-shirts? ( yes )________________________________________________________  

 

Have you got any cars? ( no )___________________________________________________________ 

 

How many children are there?  / in your classroom /________________________________________ 

 

Are you Sue?    Who are you?___________________________________________________________ 

 



Český jazyk 

 

v  prac. seš. na str. 56 procvičuj slovesa v čase minulém 

na str. 59 rozlišuj věty jednoduché, základní a souvětí 

na str. 60 – 64 si prostuduj učivo o shodě přísudku s podmětem a vypracuj všechny úkoly 

na str. 69, 71 a 75 si zopakuj učivo 4.ročníku 

na str. 75 napiš popis pracovního postupu 

procvič. seš. str. 15, 16, 19 – 24 

Moje písanka str. 25, 26, 30, 31 

Čtení s porozuměním str. 68 – 79 

 

 

Matematika 

 

v prac. seš. na str. 43 procvičuj písemné dělení 

na str. 44 – 53 si přečti učivo o zlomcích a vypracuj úkoly  

na str. 54 – 55 prostuduj postup písemného dělení se zbytkem  

na str. 54 – 55 opakuj učivo 4. ročníku 

 

Vypracované úkoly z ČJ, M a AJ odevzdej, prosím, ke kontrole do pondělí 22. 6. 

 

Tyto úkoly jsou pro letošní školní rok zadávané naposledy. 

 

Pokud však budeš mít dlouhou chvíli / třeba o prázdninách /, můžeš si v rámci opakování dokončit 

úkoly ve všech pracovních i procvičovacích sešitech, které jsme kvůli nečekanému volnu nestihli. 

Informace k závěru školního roku a předávání vysvědčení  najdete na školním webu. 

 

 

Moc vás zdravím, mějte se hezky a užijte si krásné prázdniny !      Ivana Adamcová 

 

 



VL     Chraňme přírodu 

PS: s.19-20 (opakování: Nerostné suroviny) 

Doplň s UČ: s.50-51 

1. Jakým způsobem člověk ovlivňuje krajinu?  

2. Jaký je rozdíl mezi krajinou přírodní a umělou?  

3. Která národní parky v ČR máme?  

4. Vyjmenuj některé CHKO v ČR.  

5. Jak se máme chovat v přírodě?  

V jaké knize najdeme ohrožené druhy rostlin a živočichů? V Červené knize ohrožených 

druhů živočichů a rostlin.  

Pro kontrolu odpovědi: 

1. Nadměrné využívání přírodního bohatství, budování sídel, odpadů, ničí přírodu….  

2. Do přírodní nezasahuje člověk, do umělé ano.  

3. Krkonošský, Šumavský, Podyjí a České Švýcarsko.  

4. Žďárské vrchy, Železné hory, Pálava, Orlické hory, Jeseníky, Blaník, Český les….  
5. Neodhazovat odpadky, nekřičet, netábořit, nerozdělávat oheň, neplašit zvěř, nekopat do 

hub, neznečišťovat říční toky… 

PS: s. 23-24 (Ochrana přírody) 

 

PŘ  

UČ: s. 71 – „Jak chránit přírodu“ přečíst 

PS: s. 30-31 

 s. 33-35 – závěrečné opakování 

 

 

 

 

 

 


