
Úkoly pro domácí přípravu 15. – 19.6. 

Milí domácí páťáci, blížíme se k závěru školního roku. Ale ještě stále nejsme s prací u konce, 

takže posílám další – poslední -  týdenní procvičování. 

Tento týden ve čtvrtek18. 6.  nebo v pátek 19. 6. do 12 hodin odevzdej do krabice oba 

pracovní sešity z českého jazyka a pracovní matematiku. 

Další týden ve středu 24.6. od 12 do 12:30 přines ke vstupu do hlavní budovy všechny 

učebnice (kromě AJ) a zbývající pracovní sešity – tedy VL-oba + PŘ. Učebnice si převezmu 

osobně, dejte si je do pořádku. 

Vysvědčení dostanete v úterý 30. 6. 2020. Čas a místo ještě upřesním na webu nebo pošlu 

SMS. 

ČJ 

 Procvičujeme shodu přísudku s podmětem. Protože již máte před sebou i souhrnná cvičení, 

ve kterých se míchají vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen a přídavná jména, 

odůvodni si, podle jakého pravidla napíšeš i – y.  

Velký PS – str. 67 celá,     68/11,     69 celá,     70/16,18,    71celá 

Malý PS – str.15/30,   16/32,   23/45 

M 

Opakovací cvičení, slovní úlohy. 

Str. 53/24, 25, 26,  

       54/27, 28, 29 

       55/37a,b 

       56/38, 39, 40, 41 

PŘ 

Rodina, soužití mezi lidmi (Pomoc najdeš v učebnici na str. 61 – 66) 

Pracovní sešit str. 37/2, 3 

                                 38/celá 

VL – D 

Zopakuj si hospodářský rozkvět za 1. republiky: 

https://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-ceskoslovensko-rozvoj-prumyslu/ 

https://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-ceskoslovensko-rozvoj-prumyslu/


https://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-kultura-v-mezivalecnem-

ceskoslovensku/ 

Potom si pročti téma druhé světové války. 

Učebnice str. 47 – 49 

Pro doplnění si téma můžeš i prohlédnout: 

 

https://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-mnichov/ 

https://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-druha-svetova-valka/ 

https://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-protektorat/ 

https://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-osvobozeni/ 

AJ – skupina paní učitelky Sotolářové 

 

       Zdravím vás děti! 

Je tu poslední opakování před prázdninami!   

  

Pro domácí výuku:  

Opakovat slovíčka lekce 7-9. 

Říká se, že opakování je matkou moudrosti. ;-) Věřím, že testy hravě zvládneš. A kdyby 

přeci jen někde byla chyba, zkoušej testy opakovaně. Hodně štěstí! (Good luck!) 

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1938 

(Pokud někde uděláš chybu, tak můžeš kliknout na "Show answers" a správné se ti 

objeví.) 

  

https://www.helpforenglish.cz/article/2011051201-pritomny-prosty-cas-cviceni-2 

(Pokud se ti chybička vloudila, tak se správná odpověď objeví, když myší ukážeš na 

červený křížek.) 

AJ – skupina paní učitelky Šimůnkové 

LESSON 9  - write new vocabulary – PUPIL´S BOOK p. 38, learn 

 

https://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-kultura-v-mezivalecnem-ceskoslovensku/
https://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-kultura-v-mezivalecnem-ceskoslovensku/
https://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-mnichov/
https://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-druha-svetova-valka/
https://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-protektorat/
https://www.veselepohadky.cz/dejiny-ceskeho-naroda-osvobozeni/
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1938
https://www.helpforenglish.cz/article/2011051201-pritomny-prosty-cas-cviceni-2


PUPIL´S BOOK – P. 35 – read, translate and complete 

                                P.36 /ex. 1 – read a dialogue, learn 

 

Write grammar –  HE COMES. DOES HE COME? – opište si tabulku do sešitů, 

naučte se. 

PUPIL´S BOOK – P.36/ex.2 – write to your exercises book, questions and 

answers. 

 

 

WORKBOOK – P.51/EX.1,2 

EX.2 – ve 3.os. jednotného čísla  musíme ve slovese přidat koncovku –

s.(come-comes) 

P.52/EX.3 – make a questions 

P.53/EX.5,6 

P.54/EX.7,8 

 

HAVE A NICE HOLIDAY! AND DON´T FORGET  - 

PRACTISE ENGLISH  ! 

 


