
UČIVO OD 6.4 – 17.4.2020– V.C 

ČJ – Přídavná jména – opakování – TVRDÁ, MĚKKÁ ,PŘIVLASTŇOVACÍ - Ps – Přídavná jména(zadáno 

denně přes emaily rodičů) STR.10/,11/, 12/,16/výběr cv. 

NOVÉ- STUPŇOVÁNÍ PŘ. JMEN – manuál s postupem , odkazy… 

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) 

M – Desetinná čísla  

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

Výběr cvičení z PS Des. čísla, Početník, učebnice(každodenní zadávání učiva) 

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

Procvičování písemné dělení a násobení dvojcif. číslem - samostatně 

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

Př- Dýchací a oběhová soustava – zaslána prezentace (žáci si opíší do seš. + video Byl jednou jeden 

život), učebnice- obrázky. 

VL – Karel IV. a jeho synové -  zaslána prezentace, zápis do seš.+ videa – Dějiny českého udatného 

národa 

 

5. C – AJ 

Nejprve si procvič probrané okruhy na webových stránkách (níže), potom se pusť do 

vypracování testu, který mi pošleš do konce týdne na e-mail: steindlova@1zsspk.cz 

Test bude zaslán s učivem  jednotlivým žákům na emailové adresy(jako příloha) 

Zde se na mě můžeš také obrátit v případě konzultace. 

Pokud máš možnost test vytisknout, vytiskni, vyplň, vyfoť a pošli. Pokud ne, piš cvičení třeba 

do wordu nebo přímo de e-mailu, např cv. 1… atd. Poslech (první cvičení) nedělej. 

Procvičte si opět předložky na této webové stránce: 

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=597 

Procvič si vazbu „there is X there are“: https://agendaweb.org/exercises/grammar/there-is-

there-are.htm 

Slovíčka „my house“: 

http://enjoyenglish.free.fr/english/primaire/concentration/furniture/furniture_.html 

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/house/rooms 

My town: https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/city/places-2 
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Výrazy, ve kterých chybuješ nebo které neznáš, si najdi a napiš do sešitu. 

Pokud narazíte na neznámá slovíčka, vyhledejte si je (seznam slovník, google překladač) 

Z minula zůstává: 

 - opakovat slovíčka 5. lekce 

- 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

