
Úkoly 5. C  15.6..-19.6.   2020 
 

 Pondělí 15.6. Úterý 16.6. Středa 17.6. Čtvrtek 18.6. Pátek 19.6. 

Český jazyk onlinecviceni.cz 
Individuální procvičování 

Domácí úkoly www.skolavpyzamu.cz 

Anglický jazyk  Kotalíková 
PS str. 54, 55. Cv. 1, 2 – 
přítomný čas průběhový. 
Cv. 3 – oprav věty, použij 
zkrácené tvary.Cv. 4 – napiš 
ceny podle poslechu 
(pound=libra,  1 pound = 
100 pence). Cv. 5 – seřaď 
rozhovor. Cv. 6 – doplň 
rozhovor. Pošli. 
 
Procházková 
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.) 

 Kotalíková 
Učebnice str.68 – přečti 
příběh a vyplň cv. 2. Pošli. 
 
 
Procházková  
 
Zopakuj si oblečení 
v pracovním sešitě na 
straně 58 ve cvičení 1 
a 2. 

Průběžně procvičuj 
Liveworksheets 
 

Kotalíková 
PS str. 56 cv. 1 vyber krátkou 
odpověď, cv. 2 poslechni a doplň 
jména – Co dělají právě teď? Pošli. 
Slovíčka 6 C. 
 
Procházková 
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 

Matematika Sčítání a 
odčítání zlomků 
Uč. 3. díl str. 17 
zopakuj si, 
projdi si, posílat 
nemusíš. 

Sčítání zlomků 
https://www.onlinecviceni.
cz/exc/pub_list_exc.php?ac
tion=show&class=5&subjec
t=Matematika&search1=09.
+Zlomky&topic=03.+S%C4% 
https://www.skolasnadhled

Uč. 3. díl str. 
31/11 a,b – pošli 
ke kontrole 

Alter31.pdf
 

Zopakuj si počítání  
K ruce sešit, musíš 
počítat písemně na papír 
 
https://www.skolasnadhl
edem.cz/game/4054 
 

Procvič si čtení z grafu 
https://www.skolasnadhledem.cz/g
ame/5376 
Geometrické pojmy  
https://www.skolasnadhledem.cz/g
ame/5391 
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Alter17.pdf
 

Kdo 
pozapomněl – 
výuková videa: 
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=ZszpqN_LI
Hg 
 
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=3aiXoqlS-
38 
 

em.cz/game/4054 
8D%C3%ADt%C3%A1n%C3
%AD#selid 

 
 
Uč. 3. díl str. 18 / 1 pošli ke 
kontrole 

Alter 18.pdf
 

Nepodváděj, skutečně 
počítej a vyhodnocení mi 
můžeš poslat 

Pokud nepůjde otevřít, zkopíruj a 
dej do vyhledávače 

Člověk a jeho 
svět 

  ČJS- Př 

Přečíst z 
učebnice str. 61-
68 
 

 ČJS- D 
opsat poznámky do 
sešitu  
Přečíst z učebnice str.46-
47,  
 

ČJS-Z 
  
Online test-  Západní Čechy - kod 
Pyžamo 
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