
2. základní škola J. A. Komenského Milevsko, 
J. A. Komenského 1023, okres Písek 

 
J. A. Komenského 1023, 399 01 Milevsko 

_____________________________________________________________________________ 

 

Úkoly na týden od 1. 3. 2021  do 5. 3. 2021       Třída: 5. A 

Třídní učitel: Mgr. Ivana Šťastná 

 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

ČJ Online hodina – 9:50 hod. 
- kontrola úkolu – učebnice  –
str.104/cv.3 
Přídavná  jména měkká 
Uč. – str.105 skloňování (tabulky) 
+ str.105/cv.1  
PS – str.18/ cv.1  
Procvičuj druhy př.j.:  
https://wordwall.net/cs/resource
/11409850/druhy-
p%C5%99%C3%ADdavn%C3%BDc
h-jmen 
Sloh-uč. 95/cv.14 
 
 

Skloňuj přídavná jména 
měkká: 
https://rysava.websnadno.cz
/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_
jmena_mekka1.htm 
- vyhodnocené online 
cvičení pošli dnes ke 
kontrole 
Uč. -str.107/cv.5a)- společná 
kontrola ve středu na online 
hodině 
 

Online hodina – 9:50 hod. 
Online hodina – 9:50 hod.  
- kontrola úkolu učebnice-
str.107/ cv. 5a)  
PS – str-18/cv.4   
PS - str.19/cv.5  
Procvičuj druhy př.j.:  
https://wordwall.net/cs/re
source/9227445/druhy-
p%C5%99%C3%ADdavn%C
3%BDch-jmen 
Čtení – čti vlastní knihu  
(pokud jsi ještě neposlal, 
pošli zápis knihy ve 
čtenářském deníku) 

Urči druhy př.j.a 
doplň í/ý:  
https://rysava.websn
adno.cz/ceskyjazyk_
5.roc/pridavna_jmen
a_mekka2.htm 
- vyhodnocená 
online cvičení pošli 
dnes ke kontrole 
Uč. – str. 106/ cv.4 
 (cv.3 dobrovolné) 
PS – str. 18/cv.2,3 
 

Uč. – str.107/cv.5b) -  
společná kontrola v pondělí 
8.3. na online hodině 
PS – str.19/cv.6, 7   
Práskni krtka:  
https://wordwall.net/cs/res
ource/10256229/pravopis-
p%C5%99%C3%ADdavn%C3
%BDch-jmen 
 

M Online hodina v 8: 00 
Kontrola pátečního úkolu 
Obvod, obsah – procvičování 
Uč. str. 13 / 4 
18 / 6 
19 / 3 
 
 

Úkol k zaslání: 
Str. 19 / 1 
59 / 4 
náčrt, zápis, vzoreček, dosazení 
do vzorečku, výpočet, odpověď. 
Dodržuj postup a zápisy, pošli 
dnes 

Online hodina v 8:00 
Desetinná čísla – výklad 
seznámení 
Uč. str. 32 
https://www.youtube.com
/watch?v=TyhDPCBqBqU 
 

Zapisování a čtení 
desetinných čísel 
https://www.youtu
be.com/watch?v=nA
X4NiPSh_Q 
 

Procvič si obvod, obsah na 
online cvičeních: 
https://www.onlinecviceni.
cz/exc/pub_list_exc.php?ac
tion=show&class=5&subject
=Matematika&search1=11.
+Geometrie#selid 
Čtverec - obvod (A) 05 
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https://www.youtu
be.com/watch?v=N3
hXDsdpBY0 
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=FO
guInfL0WM 
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=39
iXiiTsC8s 
Úkol: uč. str. 28 / 8 
- písemně vyděl a 
proveď zkoušku 
 

Čtverec  - obsah  05 
Obdélník - obvod (A) 05 
Obdélník – obsah 05 
 
 
 

AJ 
Kortanová 

 
 

Škola v pyžamu-  
Time- classkick 
 

 Online hodina  
v 8: 00  
Učebnice- str. 42- 
My day 
Slovíčka-opakování 
3. lekce 
Nová- 4B- PS- str. 83 
 

Online hodina v 9:50 h.  
My day 
PS- str.  33, 34 

AJ 
Procházková 

 Online hodina v 11.35 
Můj den. 

 Poznámky a úkoly na 
Škole v pyžamu. 

Online hodina v 9:50 
Přítomný čas. 

ČJS Vl – Jihovýchodní Evropa – pozn. 
do seš. (látka není v učebnici) 
uč se hlavní města států 

Př – Člověk – kostra – pozn. 
do seš. (učeb. str. 37 – 39) 

Vl – prezentace: 
https://www.youtube.com
/watch?v=u25zy0P-

 Online hodina v 10. 45 h  
(odkaz Pyžamo, mail) 
Připrav si: Př, PL str. 40 
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heg&ab_channel=BOHEMI
ANTEACHER 

- test: 
https://online.seterra.com/
cs/vgp/3020 
 
 

Kdo nebude: PL str. 40 – 
pošli  
 
 

 

 

Přehled online vyučování 

PO M 8.00  Čj 9.50   

ÚT 
 

Aj Procházková 11: 35 
 

 

ST M 8.00 Čj 9.50   

ČT Aj Kortanová 8.00 
  

 

PÁ Aj Procházková 9.50 
Aj Kortanová 9.50 

ČJS 10.45   
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