
UČIVO OD 20.4 .– 24.4.2020– V.C 

ČJ – Přídavná jména – procvičování– TVRDÁ, MĚKKÁ ,PŘIVLASTŇOVACÍ  

- Ps – Přídavná jména(zadáno denně přes emaily ), kontrola – zpětná vazba 

- PS velký opakování 50,51/celé 

- Uč.ČJ 99,100,101- výběr některých cvičení 

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

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

Každodenní čtení z vlastních knih!!!!  

Čtení s porozuměním – web str.   https://www.gramar.in/cs/test.php( dle zadání) 

Jednotlivá cvičení a úkoly zasílány denně přes emaily rodičů. 

M – Desetinná čísla  

Pamětné a písemné odčítání  des. čísel – zaslán manuál s postupem!! NOVÉ!!! 

Výběr cvičení z PS Des. čísla 21,22/VÝBĚR CV., Početník 25/1,2,3 dodělat, 26/celá, učebnice103,104 

–výběr cv.(každodenní zadávání učiva) 

Slovní úlohy – dle zadání z učebnice(Z,V,O) 

Procvičování písemné dělení a násobení dvojcif. číslem – samostatně 

Geometrie – opakování čtverec, obdélník(obvod + obsah),trojúhelník(nerovnost+obvod)-Pl-kontrola, 

zpětná vazba 

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

Př- Trávící  soustava – zaslána prezentace (žáci si opíší do seš. + video Byl jednou jeden život), 

učebnice- obrázky.SMRŠŤOVKA –opakování soustav 

VL –Synové  Karla IV.-  zaslána prezentace, zápis do seš.+ videa – Dějiny českého udatného 

národa,TAJENKA – zpětná vazba 

 

5. C – AJ 

Učebnice str. 64 – začneme pomalu 6. Lekci. Podívej se na nová slovíčka (6 A – začni se 

učit). Cv. 2 – přečti si a přelož 3 krátké popisky vpravo dole a doplň jména do cv. 2. 

Str. 65/ cv. 3 – zopakuj si 2 tabulky sloveso „be = být“ a „have got = mít“. Pokud si 

nepamatuješ, opiš si je do sešitu. 

Pracovní sešit str. 52 – celá 

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

steindlova@1zsspk.cz 

Procvič si popis osob: https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/people/describing.htm 

Sloveso „be“: https://agendaweb.org/verbs/tobe-present/index.html 
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Sloveso „have got“: https://agendaweb.org/exercises/verbs/have-got-mixed 

Pro rychlíky posílám osmisměrku na téma „describing people = popis osob“. Pokud jsou tam 

pro tebe nová slovíčka, najdi si je s pomocí překladače ;-) –zašlu jako přílohu 

 

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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