
UČIVO OD 18.5.- 22.5.2020– V.C 

ČJ – ZÁJMENA – procvičení  

Skloňování zájmen  on,ona,ono,oni,ony,ona - NOVÉ 

Procvičování uč. 117,118(výběr cvičení 

PS velký – 57, Pl  - ZÁJMENA(zašlu neskenováno) 

Celkové opakování zájmen 

Úvod ČÍSLOVKY- PŘEHLED. 

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….. 

Pčetní, PS des. čísla, učebnice :  zadáno přes emaily rodičů…denně 

Procvičování des, čísel (sčítání a odčítání, slovní úlohy, písemné dělení dvojcif. dělitelem,  

slovní úlohy, opakování zlomků…) 

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

 

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

život), učebnice- obrázky. 

VL  - Jagellovci  - zaslána prezentace, zápis do seš.+ videa – Dějiny českého udatného 

národa,BOJOVKA 

 

 

 

 

5. C – AJ 

Hi guys  

Nejprve si zkontrolujte cvičení z minula - pracovní sešit str. 53 – 54 

https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/83484/2b22f05ba2e7eeff6614c986c2d689e7
https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/83484/2b22f05ba2e7eeff6614c986c2d689e7
http://www.umimeto.org/
http://www.matyskova-matematika.cz/


 



 

Učebnice str. 68 – přečti + přelož článek + cv. 2 – doplň slovíčka do textu 

Pracovní sešit str. 78 + 79 – přečti si a udělej si zápis 6.3a + 6.3b – přítomný čas průběhový 

otázky + krátké odpovědi 

Pracovní sešit str. 56 - 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, 6 C 

Procvič si přítomný čas průběhový (Present continuous) všechny formy (otázka, zápor, 

oznamovací věta): https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous-

progressive/positive-negative-questions-write 

 

Procvič si popis osob: https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=8342 

Rozdíl mezi slovesy „to have X to be“: 

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=3019 

 

mailto:steindlova@1zsspk.cz
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous-progressive/positive-negative-questions-write
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous-progressive/positive-negative-questions-write
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=8342
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=3019


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

průběhový. Můžeš mi ho poslat na kontorlu (zašlu přílohou) 

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 

 

  

 

 

 

http://www.oup.com/elt/project

