
UČIVO OD 4.5 .– 7.5.2020– V.C 

ČJ – ZÁJMENA – druhy zájmen(Tázací, vztažná, neurčitá, záporná)  

- Ps velký – Zájmena 53,54,55(zadáno denně přes emaily ), kontrola – zpětná 

vazba(některá cv.) 

- Uč.ČJ 108/7,109/10, 110-112-  výběr některých cvičení 

- Procvičení přídavných jmen PS  PPJ 

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: 

PS ZEL.: str. 20/19, str. 22/8;10, str. 24/11 

2 POČ: str. 25/2 

str. 26/3 – zk. do M2 → nafotit, poslat!!! 

str. 31/2 celé (P, O) poslat 

UČ: str. 137/25 – vypočítáte do M2 → nafotit, poslat!!! (pozor na pořadí výpočtů! 

Počítejte postupně → rozepisujte 

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

 

Př- Kůže  – zaslán zápis (žáci si opíší do seš. + video Byl jednou jeden život), učebnice- 

obrázky. 

VL  - Husitské hnutí, Žižka, bitvy - zaslána prezentace, zápis do seš.+ videa – Dějiny českého 

udatného národa, videa z filmu 

 

 

5. C – AJ 

Nejprve si zkontroluj cvičení z minulých týdnů. Klíč je ofocen k pracovnímu sešitu str. 52 – 

53. 

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. 66 – Přečti si a přelož článek + cv. 2 doplň chybějící jména  

Pracovní sešit str. 78 – přečti si tvoření Přítomného času průběhového – kladná tvar 6.1 a 

zápor 6.2 a udělej si zápis 

Pracovní sešit str. 54 - 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 

Procvič si přítomný čas průběhový (Present continuous): 

https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous-progressive/forms 

 

Procvič si popis osob: http://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-

vocabulary/appearance 

 

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

have-2.htm 

 

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

průběhový“. Pozor! Nedělej cvičení 2 (to jsou otázky). Jinak vše. Cv. 1 – popis obrázku kdo 

co dělá (podle příkladu). Cv. 3 – převádíš do záporu (např. He isn’t leasing). Cv. 4 – 

doplňuješ slovesa ve správném tvaru (např. The sun is shining) Můžeš mi ho poslat na 

kontorlu   pošlu v pondělí 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 

 

  

 

 

 

Učebnice str. 65/ cv. 4 a,b – spoj slovíčka s postavami + vyber si 1 postavu a popiš 

ji. Dávej pozor na rozdíl mezi „she´s = ona je X she´s got = ona má“ 

Pracovní sešit str. 53 – celá 

S příští várkou úkolů pošlu klíč k pracovnímu sešitu str. 52 -53. 

mailto:steindlova@1zsspk.cz
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous-progressive/forms
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/appearance
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/appearance
https://agendaweb.org/exercises/verbs/be-or-have/be-have-2.htm
https://agendaweb.org/exercises/verbs/be-or-have/be-have-2.htm
http://www.oup.com/elt/project


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

mail: steindlova@1zsspk.cz 

Uč se slovíčka 6 A 

Procvič si popis osob. Read about 2 famous people Lady Gaga and Ronaldo: 

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=6424 Rozdíl mezi 
slovesy „to have X to be“: https://agendaweb.org/exercises/verbs/be-or-have/be-

have-1.htm 

Pro rychlíky posílám pracovní list na procvičení sloves „to have X to be“. Můžeš 
mi ho poslat na kontrolu (pošlu 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 

 

 


