
Úkoly 5. B na týden 15. 6. – 19. 6. 
 
 
ČJS – paní uč. Pištěková 
 
Zeměpis 
Online test - Západní Čechy - kód Pyžamo, email 
Dějepis 
opsat poznámky do sešitu 
Přečíst z učebnice str. 46-47 
Přírodověda 
Přečíst z učebnice str. 61-68 
 
 
AJ – paní uč. Hrychová 
 
ÚT str. 84 / slovíčka 6. A -projděte si je 
ČT učebnice str. 64/1 - procvičte slovíčka 
PÁ pracovní s. - 52/1 -doplň slova z rámečku k obrázkům 
 
 
AJ – paní uč. Procházková 
 

  

 ÚT 

Nauč se slovíčka ze cvičení 1 v učebnici str. 70. Nauč se ptát se na 
cenu v učebnici na straně 70 ve cv. 4 (How much is…? nebo How 
much are…? – to druhé je pro množné číslo – trousers, jeans, shorts, 
boots apod.) 

  

 ČT 

Zopakuj si oblečení v pracovním sešitě na straně 58 ve cvičení 1 a 2. 

Průběžně procvičuj Liveworksheets. 

  

 PÁ 

V učebnici na straně 70 přečti cv. 3 a spočítej, kolik Carla platila. 
Zopakuj si otázky How much is…?/ How much are…? v poučení 6.5 
v pracovním sešitě na str. 79 a podle něj doplň cvičení 3 na str. 59 
v pracovním sešitě.  

 

 

ČJ 

15. 6. Vypracuj test na Škole v pyžamu a pošli ke kontrole (test zaslán i rodičům na email) 
16. 6. Sebehodnocení – přímá výuka (Skype) 
17. 6. Pracovní sešit str. 54, všechna cvičení (u cvičení 6 nemusíte doplňovat i, y – toto učivo jsme 
brali jen okrajově) 
18. 6. Kontrola středečního úkolu + opakování „mě, mně“ – přímá výuka (Skype) 
19. 6. https://www.skolasnadhledem.cz/game/4946, https://www.skolasnadhledem.cz/game/4070  
 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4946
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4070


M 
 
15. 6. https://www.skolasnadhledem.cz/game/5386, https://www.skolasnadhledem.cz/game/5379  
16. 6. https://www.skolasnadhledem.cz/game/5380, https://www.skolasnadhledem.cz/game/4102  
17. 6. Násobení desetinných čísel přirozeným číslem – příloha str. 32, 33 – přímá výuka (Skype), (bylo 
by dobré, kdyby měly děti tyto dvě stránky na přímou výuku vytisknuté – děkuji) 
18. 6. + 19. 6. Příloha str. 55 (ústně, fólie), (příloha nahrána na Škole v pyžamu + zaslána rodičům na 
email) 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5386
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5379%2016
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5379%2016
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5380
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4102

