
5. roč.
M

3. díl učebnice
Desetinná čísla (procvičování): str. 3 / 1, 7, 10

str. 4 / 2, 5, 9

M (G)

Další učivo o úhlech budeme probírat společně. Samostatně si prohlédnete str. 16.
Do sešitu si napiš názvy pravidelných obrazců ze cv. 1.
Přemýšlej, jak bychom vypočítali obvody těchto obrazců. Konstrukci šestiúhelníku budeme   
dělat společně.  

PŘ

Opakovat předešlé učivo od str. 50 v učebnici, nového nic.

VL

Zeměpis uč. str. 60 Podnebí, PS str. 43 Podnebí + 44 jen nahoře b), c), VÍC NIC!

AJ

Procvičování lekce č. 4A – 4C 
přikládám 5 pracovních listů - Vocabulary Daily routines, 1 pracovní list - Prepositions of time 
Učebnice str.44 cv.č. 2 – znovu si přečíst povídání o Molly´s, Kirk´s a Eddies´s free time + na 
základě porozumění textu vypracovat „Grammar“ – Present simple endings a Present simple 
negative. 
Vysvětlení : V angličtině se u časování sloves v přítomném čase prostém ( Present simple 
affirmative ) píše ve 3. os. j.č. koncovka -s. Např.: She plays the piano. He plays computer games. It
eats leaves. 
V záporu ( present simple negative ) se pak ve 3. os. j. č.používá tvar doesn´t. Např. : He doesn´t 
like music. She doesn´t go swimming. It doesn´t live in a hot place. 
Učebnice str. 45 cv.č. 5b vypracovat do malého sešitu. 
Vypracovat pracovní sešit str. 36 cv.č. 4 a str. 37 cv.č. 6. 
K dalšímu procvičení učiva přikládám pracovní list Present simple affirmative a negative ( pozor na
cv.č. 1b – do vět se vkládá slovesný tvar ve 3. os.č.j. ). 

ČJ

Procvičování učiva o přídavných jménech – přikládám 2 pracovní listy Opakování přídavných 
jmen1 a Opakování přídavných jmen2.
 
Nové učivo – Slovesa 
Učebnice str.85 – vypsat obě žluté poučky do malého sešitu a naučit se je. 
Do malého sešitu vypracovat z učebnice str. 85 cv.č.2 
( např. sloveso ŠEL JSEM je v infinitivu JÍT ). 



Učebnice str.86 cv.č. 3 – jen přepsat do malého sešitu s doplněním i, í, y, ý. 
Pracovní sešit str.8 cv.č. 1 nahoře – doplnit i, í, y, ý a podtrhnout vlnovkou slovesa. 

V případě jakýchkoliv nejasností pište, volejte!
Pokud budete volat na školní telefon 517 379 721, po 15 sekundách se mně hovor přesměruje na 
můj mobil, takže vydržte a hned nezavěšujte!


