
UČIVO OD 11.5.- 15.5.2020– V.C 

ČJ – ZÁJMENA – procvičení  

Skloňování zájmen JÁ,T,Y SE - nové 

- Ps velký – Zájmena 56(zadáno denně přes emaily ), kontrola – zpětná vazba(některá 

cv.) 

- Uč.ČJ 114,115 – NĚKTERÁ CVIČENÍ 

- Procvičení přídavných jmen PS  PPJ (celkové opak pravopisu) 

Procvičování učiva – individuálně .https://interaktivita.etaktik.cz/novy-

student/83484/2b22f05ba2e7eeff6614c986c2d689e7  (možno se zaregistrovat, procvičovat) 

Každodenní čtení z vlastních knih!!!! (Slohová výchova) 

Jednotlivá cvičení a úkoly zasílány denně přes emaily rodičů. 

 

M: opakování a procvičování….. 

PS Zelený:    Str. 20/18; 22/11; 23/3 

2POČ:   Str. 32/ a, b –  

UČ → do M2:   137 a 142/některá cv. 

 GEO – do seš. GEO nebo na A4:  zadáno přes emaily rodičů… 

Jinak individuálně –   www.umimeto.org,   www.matyskova-matematika.cz 

 

Př- Smyslová soustava  OKO – zaslán zápis (žáci si opíší do seš. + video Byl jednou jeden 

život), učebnice- obrázky. 

VL  - Po husitských válkách, Jiří z Poděbrad - zaslána prezentace, zápis do seš.+ videa – 

Dějiny českého udatného národa 

 

5. C – AJ 

Učebnice str. 67/ cv. 4 – Doplň přítomný čas průběhový 

Pracovní sešit str. 55 – celá 

Pokud si s něčím nevíš rady nebo chceš nějaké cvičení zkontrolovat, pošli mi je na mail: 

steindlova@1zsspk.cz 

Uč se slovíčka 6 A, 6 B 
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Procvič si přítomný čas průběhový (Present continuous): https://agendaweb.org/verbs/present-

continuous/index.html 

 

Procvič si popis osob: https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=7010 

 

Rozdíl mezi slovesy „to have X to be“: https://agendaweb.org/exercises/verbs/be-have.htm 

 

Pro rychlíky posílám pracovní list na procvičení  „present continuous = přítomný čas 

průběhový“. 1. Popiš obrázek (např. Sam is drinking). 2. Pravda X lež – co je lež, oprav. 3. 

Spoj obrázky se slovesy + napiš věty (např. She is playing the piano). Můžeš mi ho poslat na 

kontorlu (zasláno v příloze) 

Good luck and see you soon online ;-) 

 

Z minula zůstává: 

- přihlásit se na stránky Oxfordu a procvičovat (v pracovním sešitě na úvodní straně mají 

heslo a návod, jak se zaregistrovat a přihlásit – heslo skryto pod černým pruhem) 

- další možnost procvičování na stránkách: www.oup.com/elt/project 
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